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40 päätöstä tehty

 HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;
Reino Määttä, puheenjohtaja

Kuluvan vuoden viimeinen hallituk-
sen kokous pidetään Alavudella 16.12.     
Kaikkien tuohon kokoukseen  hallituk-   
sen käsittelyyn tulevien hankehake-
musten tulee olla Kuudestaan toimis-
tolla viimeistään keskiviikkona 2.12. 

Kaikille hyville rahoituskelpoisille hank-
keille on rahaa vielä jäljellä tämän vuo-

den budjetissamme.

2015 viimeinen hallituksen  
kokous pidetään 16.12.

Esittelemme jatkossa jokaisessa tiedotteessa yhden Kuudestaan ry:n hallituksen jäsenen. 
Jokaisen toiminta-alueen kunnasta on   kolme jäsentä ja heillä henkilökohtaiset vara-
jäsenet.  Hallituksen jäsenet ovat 1/3 maaseudun asukkaita, 1/3 yritysten tai yhdistysten 
edustajia ja 1/3 julkistahon edustajia. Esittelyn aloittaa puheenjohtaja.   

Kuka olet, mistä tulet?

Olen soinilainen Reino Määttä, nyt eläkkeellä oleva kunnanjohtaja. 
Olemme asuneet perheeni kanssa Soinissa vuodesta 1999 alkaen. 
Perheeseeni kuuluu vaimoni Pirjon lisäksi 7 lasta, jotka ovat muut-
taneet kotoa pois. Olen syntynyt Kuusamossa vuonna 1946. 
Työhistoriaani kuuluu maatalouskaupan tehtävät,  yrittäjätoiminta
Kainuussa sekä kunnanjohtajan tehtävät Soinissa. Yliopiston 
kunnallisalan opintojen jälkeen olen toiminut erilaisissa maaseu-
dun ja kuntien kehittämistehtävissä. Minulla on kokemusta ruohonjuuritason toiminnas-
ta kyläyhdistyksen puheenjohtajana kuin myös Soinin Tapahtumat osuuskunnan pj:na.

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen?

Haluan toimia oman alueen ja yleensä maaseudun elinvoiman ja hyvinvoinnin rakenta-
jana ja Kuudestaan ry:n toiminta ja hallituksen  johtaminen tarjoaa tähän työhön erino-
maiset mahdollisuudet. Pidän yhteisöllisestä toiminnasta ja kehittämisestä. Olen ollut   
Kuudestaan ry:n toiminnassa sen alkuvaiheista saakka.

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta?

Toivon alueen ihmisten ja yhteisöjen tarttuvan “hanakasti” Kuudestaan ry:n tarjoamiin 
rahoitusmahdollisuuksiin. Alueellemme laadittu monipuolinen ohjelma ja siihen saatu 
Leader -rahoitus tulee hyödyntää täysimääräisesti. Toivon erityisesti yritysten hyödyntävän 
kehittämistoiminnassaan yhdistyksemme tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Alueemme 
tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa elinvoiman kasvu eli elinkeinotoiminnan vireys ja 
monipuolisuus.

Kuudestaan ry:n hallitus on käsitellyt kokouk-
sissaan paljon hankkeita.  Hallitus on tehnyt 
40 hankkeelle myönteisen rahoituspäätök-
sen.  ELY-keskus tekee hallituksen esittämille 
hankkeille laillisuustarkastuksen ja virallisen 
päätöksen. Päätökset jakautuvat seuraavasti;

Yritystuet                        12 kpl
Kehittämishankkeet;
  - paikalliset hankkeet             9 kpl
  - alueiden väliset hankkeet     3 kpl
Yleishyödylliset investointihankkeet 16 kpl

Hankehaku on jatkuva ja hallitus kokoon-
tuu keskimäärin kerran kuukaudessa käsit-

telemään rahoitushakemuksia. 



TULE HANKEKLINIKALLE  SAAMAAN 
NEUVOA

Ihmisten kokoisille ideoille!

Kierrämme alueemme kunnissa järjestämässä hankeklinikoita, joissa ker-
romme ajankohtaisista asioista ja rahoitusmahdollisuuksista. Annamme 
yksityiskohtaista tietoa ja neuvoa hankerahoituksesta ja rahoituksen ha-
kuun liittyvistä asioista. 

Julkistamme myös TEEMAHANKEHAUN, josta yhdistykset voivat hakea ra-
hoitusta pieniin investointeihin.

Kuudestaan ry:n hallituksen jäseniä on mahdollisuuksien mukaan paikalla.

SOINI     19.11. klo 16-19  OP:n kerhohuone, kahvitarjoilu
KUORTANE 28.11. klo 10-14  Joulukuhinat, kauppakeskus KUURNA
TÖYSÄ  28.11. klo 10-14  Marrasmarkkinat, Töysän NS
ALAVUS 1.12. klo 16-19  Kuudestaan toimisto AVOIMET OVET
                  ja glögitarjoilu, Fasadi 3 krs Taitotie 1
ÄHTÄRI  28.1. klo 16-19  Ähtärin kaupungintalon valtuustosali, 
                  kahvitarjoilu
Olemme mukana myös;

26.11. klo 17.30-20.30 Startti-info yrittäjille, Ähtärin valtuustosali
8.12. klo 12-16 Biotalousseminaari, Tuomarniemen metsäoppilaitos

Tervetuloa mukaan!
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ELY-keskuksessa piti alkuperäisen tiedon mu-
kaan alkaa hanke- ja yritystukihakemusten 
päätöksenteko lokakuun lopulla. Maaseutuvi-
rasto on ilmoittanut tiedotteessaan 27.10. että 
päätöksenteko      viivästyy alkuperäisestä aika-
taulusta. Vielä ei ole tiedossa koska päätöksiä 
päästään tekemään ELY:ssä.

Kun saamme lisää tietoa asiasta, tiedotamme 
nettisivuillamme ja facebookissa tarkemmin.

ELY-keskuksen valintajaksot

Rahoitusta voi hakea jatkuvasti ELYstä, mut-
ta tukihakemukset ratkaistaan valintajak-
soittain. 2016 valintajaksot ELYssä ovat;

Kehittämishankkeet: Yritystuet:
1.11.2015 - 29.2.2016 1.11.2015 - 31.1.2016
1.3.2016 - 31.5.2016 1.2.2016 - 30.4.2016
1.6.2016 - 31.10.2016 1.5.2016 - 31.7.2016
                                           1.8.2016 - 31.10.2016

Lue lisää ELY-keskuksen valintajaksoista;
www.ely-keskus.#  

Päätöksenteko viivästyy

ELY-keskuksessa

Uusia esitteitä 

Löytöretkiä lähelle
Seuraa blogia!

Kaikki lähiseudun retkikohteet 
karttakoordinaatteineen ja

reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com

ALAVUDEN  KYLÄILTA

Kaikille Alavuden ja Töysän  yhdistystoimijoille avoin KYLÄILTA pide-
tään torstaina 3.12.  Fasadissa 1 krs kokoustilassa klo 18.00. Kahvia 
tarjolla klo 17.45.  Aiheina ajankohtaiset hankeasiat, yhteistyö Vape-
pan kanssa, kylien energia-asiat, kylien esitteet ja paljon muuta.
Lisätietoja Jaanalta.   Lämpimästi tervetuloa!

  Tulossa


