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Kuudestaan

Ohjelmakauden 2007-2013 Leader-rahoituk-
sen hakuaika on päättynyt. Uudet tuet tulevat 
hakuun alkuvuoden 2015 aikana. Tiedotamme 
uuden ohjelmakauden 2014-2020 hakujen käyn-
nistymisestä erikseen lehti-ilmoituksin ja nettisi-
vuillamme. 

Maa- ja metsätalousministeriöstä saamamme 
tiedon mukaan Kuudestaan ry on valittu yhdek-
si Suomen 54 Leader-ryhmästä. Kuudestaan ry:n 
strategia on osa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaa.  Euroopan komission on hy-
väksyttävä Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelma vuosille 2014-2020 ennen sen käyn-
nistymistä. Leader-ryhmien rahoituksen määrä 
varmistuu ja rahoituksen haku käynnistyy vasta 
komission hyväksynnän jälkeen. 

Tukihaku käynnistynee 
alkuvuodesta 2015

Marraskuun energia- ja ympäristötilaisuudet

Ohjelmakauden vaihtuessa joudumme 
tekemään henkilöstöjärjestelyitä rahoituk-
sen riittämisen varmistamiseksi. Järjestelyt 
eivät vaikuta maksuhakemusten vastaanot-
toon ja käsittelyyn, mutta neuvonta-asiois-
sa tapaaminen kannattaa aina varmistaa 
etukäteen puhelimitse.

Tiedottaja Hanna Ahonpään työsuhde 
päättyy marraskuun lopussa ja taloussuun-
nittelija Päivi Rintalan joulukuun lopussa. 
Työsuhteen päättyessä Kuudestaan ry kiit-
tää työntekijöitä uutterasta työskentelystä 
ja myönteisestä asenteesta, vaikka eläm-
mekin epävarmuuden aikaa. Kehittämis- 
suunnittelija Jaana Sippola on lomautettu-
na tammikuusta 2015 alkaen ja toiminnan-
johtaja Paula Erkkilä on tavoitettavissa sopi-
muksen mukaan. 

Henkilöstömuutoksia

ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIANTUOTANTO
KE 26.11.2014 klo 17.30 Ähtärin Urheilutalo (Sepäntie 19)

17.30 Kahvi ja ilmoittautuminen
18.00 Tervetuloa, Paula Erkkilä, toiminnanjohtaja, Kuudestaan ry
18.10 Asiantuntijapuheenvuorot:
•	 Energiansäästö ja lämmitysratkaisut, Johanna Hanhila,  

projektipäällikkö, insinööri AMK, ympäristöteknologia
•	 Energiantuotannon vaihtoehdot, Pauli Kortesoja,  

sähköteknikko, aukt. energiakatselmoija (sähkö) ja energia- 
todistusten laatija, Thermopolis Oy

Keskustelut ja kysymykset puheenvuorojen lomassa, tilaisuus päättyy noin klo 20.00.

JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA VESISTÖJEN KUNNOSTUS  
TO 27.11.2014 klo 17.00 Alavus Fasadi, 1. krs. (Taitotie 1)

17.00 Kahvi ja ilmoittautuminen, tutustuminen eri laitevaihtoehtoihin
18.00 Tervetuloa, Paula Erkkilä, toiminnanjohtaja, Kuudestaan ry
18.10 Asiantuntijapuheenvuorot:
•	 Vesien kunnostus ja jätevesilainsäädäntö, Jukka Kotola,  

ympäristöpäällikkö, Alavus ja Kuortane
•	 Yrittäjän kokemuksia jätevesijärjestelmistä ja asennuksesta,  

Olavi Soukkala, yrittäjä, Maansiirto Soukkala Oy
•	 Jätevesienkäsittelyjärjestelmien esittely, JITA Oy

Keskustelut ja kysymykset puheenvuorojen lomassa, tilaisuus päättyy noin klo 20.00. 

Molemmat tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset etukäteen:
Paula Erkkilä, puh. 040-507 6104 tai paula.erkkila@kuudestaan.net

Tilaisuudet järjestää Kuudestaan ry:n “Yhteinen ympäristömme” -tiedotushanke. 

 Tervetuloa!



Hanke- ja yritystukien haku 
siirtyy verkkoon

Ihmisten kokoisille ideoille!

Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhä useampien tuki-
en haku muuttuu sähköiseksi. Maaseudun hanke- ja yritystuet sekä maatiloille 
tarkoitetut investointi- ja aloitustuet voi vuodesta 2015 lähtien hakea sähköisesti 
Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. 
Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa koneelta, jossa on 
verkkoyhteys. Hakemuksen lähettäminen on vaivatonta, kun sitä varten ei tarvitse 
lähteä postiin tai ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän toimistolle. Myös tarvittavat 
lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan toimittaa nopeasti verkon kautta. Hakija 
pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä.

Hyrrä otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana.

Maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin voi tutustua osoitteessa  
www.mavi.fi/hyrra

Leaderin uutta ilmettä alettiin ottaa käyttöön koko Suomessa alkuvuodesta 2014,  
epävirallinen lanseeraus tehtiin jo kesän 2013 Farmari-maatalousnäyttelyssä. Val-
takunnallisen Leader-brändin ansiosta myös Kuudestaan ry:n purjelogo vaihtuu 
yhteiseen Leader-viiriin. Päivitämme pikku hiljaa uuden ilmeen kaikkiin viestintä-
materiaaleihimme.

Uuden, yhtenäisen ilmeen avulla halutaan vahvistaa Leader-ryhmien näky-
vyyttä ja helpottaa valtakunnallista viestintää. Yhteiseen käyttöön otetulta 
www-sivulta Leadersuomi.fi löytyy jokaisen Suomen Leader-ryhmän esittely ja 
yhteystiedot. Sivustolle kootaan myös tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja Leader-
ryhmien toiminnasta. Jatkossa kaikilla Suomen Leader-ryhmillä on yhteisesti 
hyväksytty ilme, tunnuslause ja yhteiset viestintämateriaalit, joiden avulla tulevan 
kauden rahoituksen hausta voidaan tiedottaa tehokkaammin.

Tiedote 4/2014

Myönnämme rahaa alueen nuorten toimintaan! 
Toiminnan tulee olla nuorten suunnittelema, 
toteuttama ja arvioima. Se voi olla esim. tapah-
tuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälinei-
den hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä 
ja järkevää tekemistä. Haettava rahamäärä on 
100-500 euroa, avustus 100% kustannusten ol-
lessa 100-200 euroa ja 90% kustannusten ollessa 
201-500 euroa.

Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa 
on vähintään kolme 11–25-vuotiasta henkilöä. 
Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka 
on yksi ryhmän nuorista. Toiminta tulee toteuttaa 
Kuudestaan ry:n toiminta-alueella (Alavus, Kuor-
tane, Soini ja Ähtäri).

Lisätietoja: Paula Erkkilä, puh. 040-507 6104 
tai paula.erkkila@kuudestaan.net.

HINKU -kylähanke päättyy vuoden 2014 lopussa, 
mutta kylien kehittäminen jatkuu heti uuden ohjel-
makauden käynnistyttyä. Aloitamme alueellamme 
uuden kylien kehittämishankkeen kevään 2015 ai-
kana. Lue lisää kylähankkeiden aikaansaannoksista 
tiedotteen mukana olevan Leader Etelä-Pohjan-
maa -lehden sivuilta 12-15!

Rahaa jaossa nuorille!

Kylien kehittäminen jatkuu 
uudella ohjelmakaudella

Löytöretkiä lähelle
JOULUTORI PE 12.12.2014 

Alavuden S-marketin pihallaTulossa!
Lähiruokaa saatavilla. Myynnissä ainakin Lakeuden Highlandin lihatuot-

teita, Isokankaan Leipomon tuotteita, kananmunia, perunoita ja juureksia.
Seuraa S-marketin ilmoittelua!

Toivotamme kaikille hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun odotusta!

Seuraa blogia!
Kaikki lähiseudun retkikohteet 

karttakoordinaatteineen ja
reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com


