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Kuudestaan toiminta-alueen yhteisöt ja yritykset ovat hyödyntäneet hyvin Kuudestaan ry:n
myöntämää rahoitusta. Alueen kehittämistoiminta
on vilkasta ja Kuudestaan ry:n hallitus on sitonut
2016 rahat ja osan 2017 rahoista. 2017 vuodelle on
vielä rahaa jäljellä hyviin hakemuksiin, jotka täyttävät hakukriteerit. 2018 ja siitä eteenpäin on taas
enemmän vuosittain jaettavaa rahoitusta.
Hallitus on tehnyt yli sata myönteistä rahoituspäätöstä tällä ohjelmakaudella. Toiminta on ollut
aktiivista. Hallitus on päättänyt vuoden 2016 viimeisessä kokouksessa ensi vuoden rahoituslinjauksista. Linjauksia jouduttiin kiristämään juurikin
ensi vuoden käytössä olevan rahoituksen vuoksi.

2017 rahoituslinjaukset
Yleishyödyllinen kehittämistoiminta:
- selvitysluonteiset, kustannukset noin
5600 € - 10.000 € tuki max 90%
- kehittämishankkeet, kustannukset noin
10.000 € - 70.000 € tuki max 80%
Yleishyödyllisiä investointeja rahoitetaan
ainoastaan
teemahankkeiden
kautta.
Teemahankehaku avataan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2017 aikana.
Yritystuet:
- perustamistuki 5000 € - 35000 € alkavalle ja
toimivalle yritykselle
- kokeiluraha 2000 € - 10000 €
- investointituki pääsääntöisesti yli 100.000 €
asti Kuudestaan ry:lle ja sitä isommat
hankkeet ohjataan ELY-keskukseen

Seinäjärven Kyläyhdistys voitti
Kaikkien elokuun loppuun mennessä Kuudestaan
ry:n jäsenmaksun maksaneiden kesken arvottiin
HELMI -polkupyörä. Onni suosi Seinäjärven Kyläyhdistystä. Palkinnon kävivät noutamassa kyläyhdistyksestä Satu Majamaa ja Juho Soukkala.

Onnea !
Uusia hanke- ja yritystukipäätöksiä saatu ELY:stä
Yritystuet;
			
Yleishyödylliset kehittämishankkeet;
Aarreranta Oy, perustamistuki		
Thermopolis Oy, Kokoontumistila
Aisikon Oy, investointi			
Ähtärin Zoo Resort Oy, Kulttuurikipinä
Hanicup Oy, investointi			
Thermopolis Oy, Energiatieto - Kuudestaan
SM-tukku Oy, investointi			
Myllymäen kylä- ja Nuorisoseura ry, MahdolliHotelli-Ravintola Alavus 66, investointi
suuksien Myllymäki				
Sarmaplan Oy, investointi
Alavuden kaupunki, Arkeologinen
					perintömme - esiselvityshanke		
Yleishyödylliset investointihankkeet;
Soinin Ystävänapu ry, Soinin Ystävänapu ry:n investointihanke
Hautakylän Kyläyhdistys ry, Terassihanke
Rastiketut ry, Kuntosuunnistuksen kehittäminen
Kontiaisten Kyläyhdistys ry, Katetun terassin muutos kahviotiloiksi
Kylätalo Kolmiapila ry, Kylätalo Kolmiapilan energia- ja varastoinvestointi
Parviaisen Kyläyhdistys ry, Soinin Hermanninpolun pitkospuuhanke
Kuortaneen Kunto ry, KuKun harrastetoiminnan kehittäminen
Soinin Sisu ry, Valot KUNTOON -hanke
Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys ry, hoitokalastushanke
Sapsalammin kyläyhdistys Sapky ry, Siikinniemi 2016
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Poweria nuorille

Seija Ojajärvi, hallituksen jäsen

Kuudestaan ry on aloittanut lokakuussa kaksi vuotisen
Youth Power -hankkeen. Hankkeen tarkoituksena on
lasten ja nuorten aktivointi ja vapaa-ajan mahdollisuuksien sekä kansainvälisen yhteistyön lisääminen alueellamme yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Kuka olet, mistä tulet?
Olen Seija Ojajärvi, kaupanalan yrittäjä Soinista.
Muutamaa opiskeluvuotta lukuunottamatta olen
koko elämäni asunut Soinissa. Isän perustamaan
perheyritykseen tulin mukaan vuonna 1981, ja
nykyisin yrityksessä on mukana jo kolmas sukupolvi.
Soinin Yrittäjissä olen toiminut kymmenen vuotta,
joista viisi viimeistä puheenjohtajana. Tällä hetkellä
olen varapuheenjohtajana myös Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjissä. Olenkin Kuudestaan ryn hallituksessa
yhteisöjen edustajana. Perheeseeni kuuluu
aviomies-Pekan lisäksi kaksi aikuista lasta.

Nuorille on tehty kysely, jonka avulla kartoitetaan, millaisia toimenpiteitä ja tapahtumia hankkeen puitteissa
lähdetään toteuttamaan.
Tähän mennessä on mm. järjestetty yhteistyössä Kuortaneen nuorisotoimen ja 4H:n kanssa Suomen kuuluisimpiin tubettajiin kuuluvien Roni Backin ja Soikun
esiintyminen Kuortaneella sekä nuorisovaltuustoiminnasta ja 4H-yrittäjyydestä kertova teemailta.

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen?

Mikäli sinulla on ajatuksia koskien alueen nuorten
aktivointia ja vapaa-ajan kehittämistä, ota yhteyttä
Olen hallituksen jäsenenä ensimmäistä kautta, ja täytyy tunnustaa, että en- hankekoordinaattoriin: jenni.viitala@kuudestaan.net.
simmäinen vuosi meni vähän opetellessa. Tänä vuonna on sitten päässyt jo
kunnolla toimintaan sisälle. Hallituksen kokoonpano takaa asiantuntemusta
monelta alalta, ja henki kokouksissa on keskusteleva. Ratkaisuun pyritään aina
rakentavalla vuoropuhelulla. Joka kokouksessa oppii myös jotakin uutta alueemme kehittämisestä. Kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja monipuolinen
luottamustoimi.
Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n toiminnasta?
On tärkeää, että olosuhteet elää ja yrittää säilyvät täällä reuna-alueillakin hyvinä. Yhtenä mahdollisuutena tämän turvaamiseen on hakea Kuudestaan ry:n
Leader-rahoitusta. Tässä vaiheessa ohjelmakautta “heittäisin pallon” erityisesti
yritysten suuntaan. Hakekaa rohkeasti rahoitusta kehittämistoimintaanne. Toimiston väki neuvoo ja auttaa teitä varmasti mielellään.

Toimisto suljettu 23.-30.12.2016.

Vaneripaikka laajensi
SM-Tukku Oy/Vaneripaikka on
vuonna 1990 perustettu perheyritys vaneri- ja levytuotteiden
jalostukseen Alavudella. Yritys
toimittaa suurimman osan
jatkojalostetuista tuotteistaan
alihankintana vientiin ympäri
maailmaa.
Hannu ja Seija Mäkelän omistama yritys on pikkuhiljaa siirtymässä sukupolven
vaihdoksen myötä pariskunnan pojalle, Mika Mäkelälle. Yritys haki kevään
2016 aikana Kuudestaan ry:ltä Leader tukea 625 m2:n laajennukselle. Samalla
hankkeella rakennettiin uusi, nykyaikaset vaatimukset vastaava sähköpääkeskus ja lämmityksen osalta siirryttiin kaukolämpöön. Hankkeen osalta pihan asfaltointi jäi vielä tulevalle kesälle tehtäväksi. ”Tehty laajennus mahdollisti sisälogistiikan järkeistämisen ja palvelujen parantamisen. Laajennuksen myötä myös
uusi koneinvestointi on tulevaisuudessa mahdollinen”, toteaa Hannu Mäkelä.
Yrittäjän mukaan tuen hakeminen Kuudestaan ry:ltä ei ollut erityisen vaikeaa.
Apuna hakupapereiden kanssa on ollut Alavuden Kehitys Oy:n Ulla Koivisto.

