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Hankejulkaisusta selviää monipuolinen hankkeiden kirjo

Tarjoamme tässä teille luettavaksi Kuudestaan ry:n laatimaa julkaisua ohjelmakaudella 2014–
2020 rahoitetuista hankkeista.  Nykyinen ohjelmakausi 2014-2020 on jo puolivälissä. Rahoitet-
tujen toimenpiteiden määrästä voidaan päätellä, että alueemme toimijat eli yritykset ja 
yhteisöt ovat olleet aktiivisia. Olemme saavuttaneet hankkeilla juuri niitä tavoitteita, joita 
on toivottu: uusia työpaikkoja, yrityksiä, harrastusmahdollisuuksia, talkootyötä ja yhteis-
henkeä.  Leader-toiminnalla on onnistuttu kasvattamaan alueemme elinvoimaa ja viihtyvyyttä. 
Kuudestaan-toimiston näkökulmasta katsottuna alkukauden vauhti ei ole hidastumassa. 
Hankerahoitusta kyselevät sekä yritykset että yleishyödylliset toimijat. 

Hankepäätöksiä on kesään 2017 mennessä saatu yhteensä 79 kappaletta. Hankepäätöksistä 
kehittämishankkeita on ollut 23, yhteisöllisiä investointeja 38 ja yritystukia 18 kappaletta. 
Tässä julkaisussa esitellään virallisen päätöksen vuoden 2016 loppuun mennessä saaneet 59 
hanketta. Yrityksiä on tuettu useilta eri toimialoilta aina metallialasta palvelu-  ja matkailualaan. 
Alueen viihtyvyys sekä harrastusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävät toimet ovat eniten 
kiinnostaneet hankerahoituksen hakijoita.  Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi olemme 
teemahankkeella rahoittaneet 15 harrastusmahdollisuuksia parantavaa pientä investointia, 
joista pääsevät nauttimaan tuhannet alueemme asukkaat ja matkailijat. 

Maaseutuvirasto on julkaissut tiedot Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
rahoituksen saaneista hankkeista ja yritystuista osoitteessa www.maaseutu.fi. Hankerekisteri 
sisältää tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat 
rahoittaneet ohjelmakaudella 2014– 2020. 

Kuudestaan Leader-rahoitukselta odotetaan uusia avauksia ja tähän haluamme vastata. 
Alueemme toimijoilta tulee ideoita uusille avauksille ja Kuudestaan ry:n hallitus on 
rahoituspäätöksillään halunnut tukea alueen elinvoimaisuutta lisääviä toimia. Mikä olisi 
seuraava teema johon pitäisi tarttua? Tarvitseeko alueemme kenties uusia innovaatioita 
tai viihtyvyyttä lisääviä toimia? Voit vinkata meille ideoita; olemme mielellämme mukana 
monipuolisesti aluettamme kehittävissä toimissa. 

 Paula Erkkilä 

 Toiminnanjohtaja 

 Leader Kuudestaan 
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Yleishyödylliset 
kehittämishankkeet



Hankevetäjä Jari Luokkakallio ja Ähtäri Zoo:n bambuviljelmät.

Bambua pandalle, 1.1.2016-31.8.2018

Bambua pandalle -hankkeessa selvitetään pandalle maistuvat ja kylmää kestävät bambulajit 
sekä bambulajien viljelytekniikkaa. Hanke toteutetaan ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja 
Ähtäri Zoo:n yhteistyönä ja hankkeen toimialueena on Kuusiokunnat. Hankkeen taustalla on 
Ähtäri Zoo:n pandaohjelma; jättiläispandapariskunta on tarkoitus saada eläinpuiston 
asukkaiksi joulukuussa 2017. Jättiläispandat käyttävät ravintonaan noin 40 bambulajia ja syövät 
vain vähän muita kasveja tai eläinperäistä ravintoa. Ruokintaan on varattava kahta eläintä 
kohden noin 100 kiloa tuoreita bambunlehtiä ja -versoja vuorokaudessa. Pandojen ruokinta 
perustuu Euroopassa bambujen sopimusviljelyyn. 

Hankkeen tavoitteena on löytää Suomen ilmastoon soveltuvat sekä pandalle 
maistuvat bambulajit. Ensisijaisena tavoitteena on pelto- ja metsäviljelyn mahdollisuuksien 
selvittäminen ja viljelyn käynnistäminen. Lisäksi tavoitteena on selvittää ja käynnistää 
bambujen kasvihuone-, kasvutunneli-, kausihuone- ja ruukkukasviviljely ja käynnistää 
bambunversotuotanto viljelymenetelmässä, jossa bambun versot pakastetaan. Pakastettuja 
versoja voidaan käyttää varmuusvarastona ja pandojen erikoisruokavaliona. Hankkeessa 
perustetaan koeviljelmiä ulos, kausihuoneisiin sekä kasvihuoneisiin ja sisätiloihin. 
Viljelijäryhmälle järjestetään viljelijäkoulutus, viljelyneuvontaa sekä erilaisia pienryhmätapaamisia ja 
opintomatkoja, joissa tutustutaan kotimaisiin bambuviljelmiin. Koeviljelmiltä saatavaa tietoa 
levitetään hankealueella ja verrataan muihin kansainvälisellä tasolla tehtäviin bambun 
kasvatuskokeisiin. Koeviljelmiltä saatava tieto luo pohjaa bambun laajamittaisemman viljelyn 
käynnistämiseen alueella. 

Pakasteverson tuotanto mahdollistaa myös bambun vientimahdollisuudet täydentämään 
muiden eläintarhojen pandojen ruokavaliota. Pitkällä aikavälillä mahdollisuuksia voi olla 
pandojen tuontirehun lisääntyvään korvaamiseen kotimaisella rehulla sekä pandojen 
erityisruokavalioon soveltuvien pakastettujen bambunversojen maailmanlaajuiseen vientiin. 
Hankkeen yhtenä tavoitteena on verkostoituminen sekä yhteistyökumppanien löytäminen 
bambun viljelyyn sekä pandan ruokahuollon varmistaminen poikkeusolosuhteissa. Hanke 
parantaa mahdollisuuksia bambuun liittyvän muun yritystoiminnan käynnistymiselle ja lisää 
alueen tunnettuutta. 

Hanke on epätyypillinen Leader-ryhmän rahoittamaksi ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta 
koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankevetäjänä toimii  Jari Luokkakallio. Kustannusarvio 
hankkeelle on 100 000 euroa ja tuki 80%.  
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Haapa-Ahon talon rakennus nykyisellä paikallaan Ähtäri Zoon:n matkailualueella. 

Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen ideoille (Näppi) , 1.2.-31.10.2016

Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen ideoille (Näppi)  -hankkeessa tuotetaan 
eteläpohjalaista pohjalaistaloperinnettä esittelevä julkaisu ja jaetaan se Seinäjoen 
Asuntomessuilla kesällä 2016. Julkaisu perustuu alun perin alavutelaiseen ja tällä hetkellä 
Ähtärissä sijaitsevan Haapa-ahon talon rakennus- ja kulttuurihistoriaan sekä itse rakennusta 
koskevaan aineistoon, joka on pääosin luotu Liiveri ry:n rahoittamassa Komiaa elämää 
pohjalaistalossa -hankkeessa.

Pohjalaismaakuntien identiteetti ja rakentamisen juuret ovat vahvasti alueen 
pohjalaistaloissa. Tämä kulttuuri on voimakasta Kuusiokuntien alueella: maamme suurin 
pohjalaistalojen tihentymä sijaitsee Kuortaneella. Hankkeella tavoitellaan eteläpohjalaisen 
perinteisen puurakentamisen ja pohjalaistaloperinteen sekä tästä kulttuurista 
ammentavan arvomaailman ja elämäntavan tunnettuuden lisäämistä. Lisäksi vahvistetaan 
puutalorakentamisen ja pohjalaistalokulttuurin arvostusta ja tietämystän sen liiketoiminnallisista 
mahdollisuuksista Kuusiokuntien alueella. Asuntomessuilla on mahdollisuus saada 
pohjalaistaloperinteelle myös valtakunnallisen tason näkyvyyttä.

Messuilla jaettava julkaisu tukee alueen kulttuuriympäristön ja asumisen markkinointia ja 
tekee tunnetuksi eteläpohjalaisen maaseudun vahvuuksia. Perinteisen puutalorakentamisen 
osaamisalue saa huomiota suomalaisessa kärkitapahtumassa samalla vahvistaen sen 
roolia myös alueen yrittäjien ja asukkaiden tietoisuudessa. Pohjalaistaloperinteen ideoiden 
ja arvojen markkinointi edistää kaikkien pohjalaistaloperinteestä ammentavien yrittäjien 
elinmahdollisuuksia. Tällaista elinkeinotoimintaa on runsaasti Kuusiokuntien alueella. 

Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii 
Sulevi Riukulehto. Hankkeen kustannusarvio on 21 000 euroa ja tuki 66,7%.   
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tamista erityisesti Ähtärin Tuomarniemellä osana 
kansallisen biotalousstrategian linjausten jalkaut-
tamista. Hankesuunnitelman lisäksi hankkeessa tuo-
tetaan teeman ympärillä alueellisia työpajoja ja lop-
puseminaari Ähtärissä.

Hankevetäjänä toimii Kari Laasasen-

aho. Hankkeen kustannusarvio on 20 000 
euroa ja tuki 90%.  

Kansainvälisestä metsäbiotaloudesta elinvoimaa -esiselvitys Kuudestaan - 
alueelle, 1.1.-31.7.2016

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa laaditaan esiselvitysraportti ja 
hankesuunnitelma kansainvälisen biotalouden ja erityisesti metsäbiotalouden 
vahvistamiseksi ja alan verkoston luomiseksi alueellamme. Esiselvityshanke kartoittaa 
monitavoitteisen metsäbiotalouden ja sitä sivuavien kasviperäisten biomassojen käytön 
mahdollisuuksia. 

Äänekosken uusi biojalostamoinvestointi sekä kestävyyden, uusiutuvan energian ja 
vähähiilisyyden tavoitteet ovat hankkeen taustalla osana alueen biotalouden vahvistamista ja 
kehittämistä. Hanke tuottaa esiselvityksen ja hankesuunnitelman suunnitteilla olevan 
kansainvälisen hankkeen pohjaksi. Hanke tarkastelee monipuolisesti puuhuoltoa, 
kasvibiomassojen hankintalogistiikkaa, metsityskysymyksiä, metsästystä, keräilyä sekä suojelu- 
ja matkailuasioita. Myös opetuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan asioita ja verkostoja 
selvitetään. Hanke lähestyy alueen asukkaita, metsän- ja maanomistajia, metsäammattilaisia 
sekä opettajia ja tutkijoita seminaarien ja muun aktivoivan viestinnän, haastattelujen sekä 
työpajojen kautta. 

Kansainvälisellä tasolla kartoitetaan metsäsektoria sivuavat biotalousverkostot Leader-ryhmien 
sekä keskeisten yliopistojen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, biotalousyritysten ja 
julkisorganisaatioiden tasolla. Hanke tukee osaltaan alueen ja sen korkeakoulutoimintojen vahvis-

      Ähtärin keskustan kehittämishanke, 15.2.2016-14.2.2017

Hankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan kehittäminen kiinteistönomistajien, yrittäjien, 
järjestöjen ja kaupungin kesken. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa puuttuvia palveluita, 
kehittää yhteistoimintaa ja luoda keskustasta viihtyisämpi ja vetovoimaisempi liikealue. 
Keskustaa pyritään esimerkiksi opasteita parantamalla tuomaan paremmin matkailu-
alueella käyvien tietoon ja muuttamaan keskustaa ja matkailualuetta enemmän 
imagollisesti yhdeksi kokonaisuudeksi.  Myös ranta-aluetta ja sen toimintoja kehitetään. 

Keskustan kehittämiseksi haetaan ideoita niin paikallisilta yrittäjiltä kuin alueen asukkailta. 
Olemassa olevaa rakennuskantaa tutkitaan ja mahdollista täydennysrakentamista 
suunnitellaan. Hanke parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja tuo keskustaan uusia, harkittuja 
ratkaisuja. Viihtyisä kuntakeskus vahvistaa paikkakunnan matkailuimagoa. 

Hanketta hallinnoi Ähtärin kaupunki ja hankevetäjänä toimii Sanna Mallén. Hankkeen 
kustannusarvio on 100 000 euroa ja tuki 80%. 
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Arkeologinen Perintömme -esiselvityshanke, 1.4.-31.10.2016

Arkeologinen perintömme - esisel-
vityshankkeessa luodaan Ähtäriin, 
Alavudelle ja Kuortaneelle yhteinen 
malli uusien muinaisjäännösten 
löytämiseksi ja inventoimiseksi: 
maastoetsinnöistä kiinnostuneet 
kolmannen sektorin toimijat alueella 
selvitetään, alustavaa kiinteiden 
muinaisjäännösten paikantamista 
kartoista tehdään ja uusia kohteita  
inventoidaan. Uudet kohteet pääty-  
valtakunnalliseen muinaisjäännösre-
kisteriin.
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Hankkeessa aktivoidaan nuoria toimimaan oman kotiseutunsa hyväksi ja tutustumaan 
lähiympäristöönsä. Hankkeella pyritään siihen, että kulttuuriympäristöä osataan ja halutaan 
vaalia tulevaisuudessa. 

Hanketta hallinnoi Lakeudenportin kansalaisopisto ja yhteyshenkilönä toimii Marika Puntala. 
Hankkeen kustannusarvio on 19 998,80 euroa ja tuki noin 90%. 

1629 -Selvitys 16-29 -vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi, 1.1.-30.6.2016 

Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on antaa nuorille työelämäkokemuksia  sekä uskallusta 
yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen sekä mahdollisuuksia harrastamiseen ja virkistäytymiseen.  Lasten 
ja nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa pyritään tukemaan ja syrjäytymistä ehkäisemään. 

Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on pääsääntöisesti 
keskittynyt alle 16-vuotiaisiin. Hankkeen 
tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa 
toimintaa siten, että myös yli 16-vuotiaat nuoret 
lähtisivät toimintaan mukaan entistä aktiivisemmin. 
Tällä esiselvityshankkella kartoitetaan, miten 
Soinin  4H-yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää 
ja minkälaisia toimia tai tiloja vaatisi, jotta 
tavoite 16-29-vuotiaiden saamisesta mukaan 
toimintaan toteutuisi. 

Hanketta hallinnoi Soinin 4H-yhdistys ja hanke-
vetäjänä toimii Soinin 4H-yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Saija Källi. Hankkeen kustannusarvio 
on 7 287 euroa ja tuki 90%.

 Ähtärin Seilosmäellä toteutettiin arkeologisia koekaivauksia



Digitaalinen maaseutu, 1.11.2015-31.5.2016

Kuusiokunnat ovat olleet edelläkävijöitä digitaalisuudessa jo pidemmän aikaa. 
Valokuituverkko on rakennettu alueelle jo kymmenen vuotta sitten. Lisäksi erilaisia 
digitaalisia palveluja on kokeiltu ja osa niistä on jäänyt aktiiviseen käyttöön. Tekniikan kehitys 
on ollut vauhdikasta, mutta useissa tapauksissa maaseudun yritykset eivät kykene 
hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia täysimäärääräisesti. Hankkeen avulla kartoitetaan 
yrittäjien halukkuus yritysten yhteistyöhankkeeseen, selvitetään ja priorisoidaan yritysten 
kehittämistarpeet ja laaditaan kehitystarvesuunnitelma. Laaditun suunnitelman avulla voidaan 
tarvittaessa käynnitää yritysten yhteistyöhanke digitaalisten valmiuksien  parantamiseksi. 

Hanke järjestää yrityksille heitä kiinnostavista digitaalisuuspalveluista, kuten digitalisaation 
hyödyntämisestä pk-yrityksissä sekä sähköisestä markkinoinnista ”digi-puimaloita”.    

Hanketta hallinnoi Alavuden Kehitys Oy. Projektipäällikkönä hankkeessa toimii Mauri Haapasaari ja 
projektiassistenttina Annukka Mäenpää. Hankkeen kustannusarvio on 19 655,56 euroa ja tuki noin 
90%. 

 Kokoontumistila -hanke, 22.6.2015-31.10.2017

Thermopolis Oy:n energiakatselmushankkeessa alueen hankkeeseen ilmoittautuville nuorisoseura- 
ja kylätaloille sekä vastaavanlaisille yleishyödyllisille yhteisöjen hallinnoimille kokoontumis-
tiloille suoritetaan energiakatselmus. Tavoitteena on suorittaa energiakatselmus noin 15-20 
kokoontumistilalle Kuudestaan ry:n alueella. 

Energiakatselmuksessa selvitetään rakennusten kunto ja energiatehokkuus. Kiinteistöistä 
laaditaan rakennuskohtainen raportti, jonka avulla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja 
kuntoa voidaan parantaa. Raportti auttaa kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta vastaavia 
henkilöitä huomioimaan myös rakennusten energiaa hukkaavat käyttötottumukset. 

Raportin luovutustilaisuuden jälkeen annetaan kohteissa suoritettaville toimenpiteille ja 
investoinneille hankkeen jälkineuvontaa.  Jälkineuvonnassa vertaillaan muun muassa saatujen 
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tarjousten ominaisuuksia ja kustannuksia sekä 
neuvotaan toimenpiteiden ja investointien to-
teuttamisessa. 

Hanketta hallinnoi energiatoimisto Thermo-
polis Oy ja hankkeen projektipäällikkönä 
toimii Pauli Kortesoja.

Hankkeen kustannusarvio on 82 826 euroa ja 
tuki 80%. 



Matkailualueen ranta-alueen suunnitteluhanke, 1.7.-31.12.2015

Ähtärin matkailualueella olevalle ranta-
alueelle haetaan hankkeen avulla  
uusia virkistysmahdollisuuksia ja 
aktiviteetteja. Ranta-alueen tehostettu 
virkistyskäyttö ja monipuoliset 
aktiviteetit  alueen vahvistavat 
matkailullista kilpailukykyä ja lisäävät 
alueen  virkistyskäyttöä paikkakuntalais-
ten ja loma-asukkaiden keskuudessa. Hyvä
toimintaympäristö voi houkutella myös 
uusia yrityksiä alueelle. 

 

Kehittyvä ja laajeneva  Ähtärin matkailualue edistää myös kansainvälistä matkailua. Ähtärin 
matkailualueen rantavyöhykkeelle ja järven lähialueelle laaditaan kokonaisvaltainen 
suunnitelma, joka sisältää erilaisia virkistystoimintoja, aktiviteetteja  ja kulkuväyliä alueen 
matkailijoille, loma-asukkaille sekä paikkakunnan ja alueen asukkaille. Suunnitelman 
avulla eri toiminnot löytävät toimivat sijoittumispaikat antaen hyvän pohjan myöhemmin 
toteutettaville investoinneille. 

Hanketta hallinnoi Ähtärin kaupunki ja hankkeen yhteyshenkilönä toimii Irma Kuoppala.   
Hankkeen kustannusarvio on 20 000 euroa ja tuki 90%. 

Kulttuurikipinä, 1.1.-31.8.2016

Hankkeen tavoite on mahdollistaa erityisesti nuorten 
harrastajien ja aloittelijoiden helppo mukaanpääsy 
paikkakunnan kulttuurituotantoihin. musiikkiteatterileirin 
avulla. Kulttuurikipinäleiri tarjoaa nuorille 
ammattilaisten avulla mahdollisuuden oppia laajasti 
teatterin tekemistä. Tavoite on, että 
kulttuurikipinä iskisi mahdollisimman moneen nuoreen. 
Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, joka kokoaa 
teatteriesityksen tuotannon kaaren ja sen 
toteuttamiseen tarvittavia työtehtäviä tiivistetysti 
yhteen tuotantoon. Toimintamallilla turvataan, että 
paikkakunnalla on jatkossakin kulttuurin tekijöitä 
ja laadukasta kulttuuritarjontaa. Hanke tukee vahvasti 
Ähtärin matkailua, jonka yksi painopiste on 
kulttuurimatkailun kehittäminen ja maaseutuyritysten 
elävöittäminen.  Hanke vastaa kuntastrategiassa 
ilmenneeseen haasteeseen, jonka mukaan kulttuuri- ja 
matkailupalveluita tuottavien toimijoiden tiiviimmällä 

Ähtäriäyhteistyöllä  voitaisiin kehittää 
kulttuurimatkailukohteena. 

Hanke lisää yhteistyötä kulttuuritoimijoiden ja 
matkailuyritysten välillä. Laadukas ja monipuolinen 
kulttuuritarjonta, uuden sukupolven mukaan ottaminen ja 
pitkäjänteinen työ kulttuurimatkailun eteen lisää alueen 
vetovoimaa.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Sirpa Leinonen. Hankkeen 
kustannusarvio on 19 900 euroa ja tuki noin 90%
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Kulttuurikipinä -hankkeella järjestettiin 
teatterityöpaja, jota veti näyttelijä Sami 

Hintsanen.



Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin, 1.10.2015-31.8.2016

Ähtäriläisten järjestöjen ja seurojen taholla on noussut esille yhteisen, useiden toimijoiden 
yhdessä ylläpitämän, käyttämän ja kaikille kuntalaisille tarkoitetun monipuolisen 
palvelukeskuksen eli ähtäriläisten "olohuoneen" perustaminen. Hankkeen keskeisenä 
tavoitteena on edistää yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa kuntalaisten 
hyvinvointia, vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä eri 
toimijoiden kesken. Ähtärissä on valmistunut vuoteen 2020 tähtäävä hyvinvointipainotteinen 
kaupunkistrategia, jonka laatimisessa on tehty tiivistä yhteistyötä kaupungin, kuntalaisten ja 
paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Strategiassa on painotettu muun muassa 
yhteisöllisyyden merkitystä ja sen vahvistamista. Strategian yhtenä tavoitteena on ollut 
myös kaupunkikonsernin hallussa olevien kiinteistöjen käytön tehostaminen. Hankkeen 
aikana selvitetään yhdessä paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja seurojen kanssa kaupallisesta 
käytöstä poistetun rakennuksen hyödyntäminen.

Hanketta hallinnoi Ähtärin kaupunki. Hankkeen yhteyshenkilö on Arja Väliaho. Hankkeen 
kustannusarvio on 19 964 euroa ja tuki 90%.  

  Energiatietohanke, 15.8.2016-14.8.2019

Etelä-Pohjanmaan alueella ei ole asukkaille kohdennettua hanketta tai palvelua, joka 
tarjoaisi puolueetonta tietoa asumiseen, rakentamiseen ja remontointiin sekä liikkumiseen 
liittyviin energiavalintoihin. Energiatieto -hankkeen tavoitteena on tarjota apua arkipäivän 
energia- ja  ympäristövalintoihin. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida maaseudun 
asukkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja kiinnittämään huomiota 
ympäristöystävällisiin valintoihin. Hankkeella lisätään tietoutta energia-, ympäristö- ja 
resurssitehokkuuden parantamisesta, uusiutuvan energian käyttöönotosta ja kestävän 
kehityksen huomioimisesta. 

Hankkeen asiantuntijat välittävät puolueetonta tietoa ja vastaavat asukkaiden energia- ja 
ympäristöaiheisiin kysymyksiin. Hanke pyrkii tavoittamaan alueen kaikkiin ikäryhmiin 
kuuluvat asukkaat ja vastaamaan kysyntään energia- ja ympäristöaiheista esimerkiksi 
kyläilloissa ja yhdistysten tapahtumissa. Hanke välittää tietoa monenlaisin 
viestintäkeinoin, muun muassa sosiaalisen median ja YouTube -videoiden avulla. Hanke 
parantaa alueen asukkaiden ja kyläyhteisöjen mahdollisuuksia viisaiden energia- ja 
ympäristöratkaisujen tekemiseen käytännön tiedon avulla. Paikallisesti toimivat yritykset 
hyötyvät välillisesti asukkaiden valveutuneisuuden kasvusta ja lisääntyneestä kysynnästä.

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Johanna Punkari. Hankkeen kustannusarvio on 42 254 euroa ja 
tuki 80%.   
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Mahdollisuuksien Myllymäki, 8.2.2016-7.2.2018

Hankkeella Myllymäen kylä- ja nuorisoseura suunnittelee ja toteuttaa erilaisia toimenpiteitä 
Myllymäen kylän kehittämiseksi. Myllymäellä on aktiivista toimintaa ja palveluita, joista 
kaikki paikkakuntalaisetkaan eivät tiedä. Toiminnot ovat hajallaan ja tiedottaminen on 
huonoa. Työryhmissä tehdään suunnittelutyötä ja tiedottamista sekä järjestetään useita 
laajempia koko kylän ja yhteistyötahojen tapaamisia. Hankkeen tavoite on tehdä näkyväksi 
sekä kehittää edelleen jo olemassa olevia toimintoja sekä keksiä uusia ja innovatiivisia 
toimenpiteitä kylän houkuttelevuuden ja elinvoiman takaamiseksi. Toimenpiteet tähtäävät 
nykyisten asukkaiden pitämiseen ja uusien asukkaiden hankintaan. Myllymäestä pyritään 
erilaisilla kehittämistoimilla tekemään entistä viihtyisämpi ja vetovoimaisempi. 
Näkyvillä markkinointitoimenpiteillä halutaan tuoda Myllymäki tunnetuksi ja helposti 
löydettäväksi potentiaalisille muuttajille.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Sanna Kiilunen. Hankkeen kustannusarvio on 26 250 euroa ja 
tuki 80%.   

Ähtärin Urheiluautoilijoiden moottorirata, 4.7.2016-30.6.2017

Ähtärin Urheiluautoilijat ry on moottoriurheiluseura, jolla on noin 90 jäsentä. Yhdistys järjestää 
esimerkiksi useita jokamiesluokan ja rallicrossin kilpailuja vuosittain. 

Uudelle moottoriradalle on tarve, koska toiminta yhdistyksen omistamalla Torakkakankaan 
moottoriradalla on ympäristöviranomaisten toimesta kielletty. Yhdistys tarvitsee 
jäsenilleen harjoittelupaikan ja kilpailuille pitopaikan. Uuden moottoriradan rakentamista 
varten hankkeella tehdään muun muassa maaperäkartoitus, maastokartoitus, rata-alueen ja 
siihen liittyvien toimintojen yleissuunnittelu, moottoriradan ja liittyvien alueiden 
kuivatustekninen suunnittelu, moottoriradan merkitseminen maastoon, jätevesien 
käsittelysuunnittelu ja moottoriradan rakennuskustannusarvion laatiminen. 

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Kimmo Hautala. Hankkeen kustannusarvio on 11 900 
euroa  ja tuki 90%. 
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P E R U S T A M I S -  J A  I N V E S T O I N T I T U E T

Yritystuet



Yrityksen perustamistuki

Aarreranta Oy, Lastensuojeluyksikön perustaminen 

Aarreranta Oy on kolmen sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammatti- 
laisen perustama yksityinen lastensuojelun sijaishuoltopalvelua 7-13 -
vuotiaille lapsille kodinomaisessa, seitsemänpaikkaisessa yksikössä 
tarjoava yritys. Lastensuojelun tarve Suomessa on kasvanut 
nopeasti. Valtaosa sijaishuollosta on ulkoistettu yksityisiin 
lastensuojelulaitoksiin; kuntien omiin laitoksiin on sijoitettu vain 
30% lapsista. Aarreranta vastaa ammatillisten perhekotien tarpeeseen, 
sillä alakouluikäisille lapsille ei löydy sijaisperheitä ja laitos on heidän 
ikäisilleen huono vaihtoehto. Myös lastensuojelulaki edellyttää 
sijoituspaikaksi aina kevyimmän mahdollisen paikan. Aarreranta Oy 
tarjoaa sijaishuoltoa luonnonrauhassa järven rannalla, mutta kuitenkin 
Ähtärin keskustan alueella.

Perustamistuen avulla toiminta saatiin käynnistettyä laadukkaasti ja 
suunnitelmallisesti ja yrittäjien sekä työntekijöiden osaamista lisättiin 
asiantuntija-apua käyttäen.

Hankkeen kustannusarvio on 30 217 euroa ja tukiprosentti on 100%. 
Hankkeen yhteyshenkilö on Henna Raiski. 
Kotisivu: http://www.aarreranta.com/

Elokuussa Leaderin 20-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetyllä Road Trip -kiertueella tutustuttiin rahoitusta saaneisiin 
kohteisiin, joista yksi oli lastensuojeluyksikkö Aarrerannan kauniit ja luonnonläheiset tilat Ähtärissä. 
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Yrityksen Investointituet

Akonkosken Saha Oy, Koneinvestointi

Koneinvestointi. 
Sahatavaran käsittelyyn tarkoitetun koneen hankinta. 
Yhteyshenkilönä toimii Juhana Toivola. Investoinnin kustannusarvio 80 0000 euroa ja tuki 20 %. 

Kotisivu: http://www.akonkoskensaha.fi/

Akonkosken Saha Oy on Alavudella sijaitseva, vuodesta 1906 alkaen toiminut yritys, joka 
toimittaa sahattua puutavaraa vientiin (90%) ja kotimaan markkinoille. Yritys myy 
tuotteitaan puusepänteollisuuden (ovet, ikkunat) yrityksille. Asiakkaina ovat 
kauppahuoneet ja maahantuojat kohdemaissa. Yrityksellä on oma myyntiorganisaatio ja 
vakiintunut asiakasverkosto. 

Road Trip -kiertueella tutustuttiin Akonkosken Sahan koneinvestointiin.
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Vienti suuntautuu Englantiin, Espan- 
jaan, Tanskaan ja Pohjois-Afrikkaan. 
Akonkosken Saha Oy on erinomainen 
esimerkki alueella pitkään toimineesta 
yrityksestä, jolla on luottamusta 
omaan tuotannonalaan ja halua pysyä ajan 
hengessä mukana tuotantoa 
automatisoimalla. 

Yritystuen avulla automatisoitiin saha- 
tavarakappaleiden annostelu, lisättiin 
tuotantokapasiteettia ja parannettiin 
yrityksen kilpailukykyä vientimarkki- 
noilla.



Tuurin Peltikeskus Oy, Uuden koneen hankinta

Kone- ja laiteinvestointi. 
Toiminnan laajentaminen, tehostaminen ja palvelun parantaminen uuden koneen avulla. 
Yhteyshenkilö on Juha Pollari. Investoinnin kustannusarvio on 60 000 euroa ja  tuki 20%. 

Kotisivu: http://www.peltikeskus.fi/ 

Kuljetus-Savolainen Oy, Jätepaalaimen rakentaminen

Koneinvestointi. Koneinvestointi 
kalusteiden valmistukseen.  
Yhteyshenkilö on Teuvo Mäenpää. 
Investoinnin kustannusarvio on 60 
000 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: 
 http://www.miiakeittiot.fi/ 
PSLTMetsoilaKy.htm 

16

Kone- ja laiteinvestointi. 
Paalaimen hankinta. 
Yhteyshenkilö on Jani Savolainen. Investoinnin kustannusarvio on 294 800 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: https://kuljetus-savolainen.fi/ 

Kotileipomo Paula Kahra, leipomolaitteiden hankinta 

Kone- ja laiteinvestointi. 
Yritys muuttaa saneerattaviin tiloihin, jonka johdosta saadaan ajanmukaiset toimintaolosuhteet. 
Leipomon lisäinvestoinnit ovat välttämättömiä gluteenittomien leivonnaisten kysynnän kasvun 
takia, uudet leipomotilat toteutetaan kokonaan eriytettynä kahteen eri leipomoyksikköön. 
Laajentunut kahtia jaettu toiminta vaatii kahdet erilliset laitteet. Investoinnilla hankitaan uusia 
leipomolaitteita. täydentämään laitekantaa, jotta toiminta on jatkossa joustavampaa ja 
tehokkaampaa. 

Yhteyshenkilö on Paula Kahra. Investoinnin kustannusarvio on 11 593 euroa ja tuki 20%. 
Kotisivu: http://www.leipomopaulakahra.fi/ 

Puusepänliike T. Metsoila Oy, Kone- ja trukki-investointi         
keittiökalustetuotantoon 



HTR-Steel Oy, koneinvestointi alumiinin työstöön 

Koneinvestointi. 
Koneinvestointi alumiinin työstöä varten. 
Yhteyshenkilö on Heikki Ryynänen. Investoinnin kustannusarvio on 100 000 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: http://www.htr-steel.fi/ 

Aisikon Oy, 5-akselisen sorvauskeskuksen investointi

Koneinvestointi. 
Koneinvestointi yrityksen alumiinin työstöä varten. 
Yhteyshenkilö on Arto Taisto. Investoinnin 
kustannusarvio on 258 439 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: http://www.aisikon.fi/aisikon/index.php 

Hotelli-Ravintola Alavus 66 Oy, Hotellitoiminnan käynnistäminen 

Kone- ja kalustohankinnat. 
Hotelli-Ravintola Alavus 66 majoituspalvelu- 
toiminnan käynnistäminen. 
Yhteyshenkilö on Murveta Catovic.  Investoinnin 
kustannusarvio on 75 766 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: http://www.hotellialavus66.fi/ 

Sarmaplan Oy, Suunnittelukapasiteetin lisääminen

Investointi. 
Investoinnilla kehitetään yrityksen toimintaa ja toimintatapoja sekä lisätään 
suunnittelukapasiteettia ja laajennetaan suunnittelutarjontaa.   
Yhteyshenkilö on Heikki Mäkelä.  Investoinnin kustannusarvio on 164 245 euroa ja tuki 
20%. 

Kotisivu: http://www.sarmaplan.fi/ 
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Hanicup Oy, Autopirtin investointihanke

Toimitilainvestointi 
Nykyisten toimitilojen jäädessä pieneksi hankkeella investoidaan uusi toimitila, joka 
kunnostetaan. Uusi tila antaa mahdollisuudet kahvila- ja ravintolatoiminnan kehittämiseen ja 
isompien asiakasryhmien palvelemiseen. 
Yhteyshenkilö on Hanna Niemenmaa.  Investoinnin kustannusarvio 459 397 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: http://hanicupoy.yhteystietopalvelu.com/index.php 

Sm-Tukku Oy, Tuotantotilojen laajentaminen

Tuotantotilainvestointi 

Tuotantotilojen laajennus. 

Yhteyshenkilö on Hannu Mäkelä. 
Investoinnin kustannusarvio on 
475 480 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: 
https://www.vaneripaikka.fi/ 

Sun Kino Oy, Alavuden Kuntokeskus Auran laajennus 

Toimitilainvestointi 

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Alavuden 
kuntokeskus Auran kuntokeskuksen salipuolta 
(vapaapainotila), ja hankkia ryhmäliikuntoihin laadukkaat 
step-laudat. Laajennusta varten puretaan kaksi seinää, 
rakennetaan varasto ja maalataan seinät nykyisen imagon 
mukaisesti violetiksi.  

Yhteyshenkilö on Johanna Saari.  Investoinnin kustannus- 
arvio on 12 464 euroa ja tuki 20%. 

Kotisivu: http://www.kuntoaura.com/ 
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Yleishyödylliset 
investoinnit



Kätkänjoen kyläseura ry, Energia- ja korjaushanke

Hankkeen hakijana toimii Ähtärin Kiekko- 
Haukat ry, joka edistää paikallisten liikunnan 
harrastamista ja pyrkii siihen, että 
mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi 
kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua 
edellytystensä mukaisesti. Ähtärin jäähalli on 
rakennettu 1994, eikä halliin ole sen jälkeen 
tehty remonttia. Katsomo on vaarallinen, 
koska laudoitukset ovat paikoin pettäneet 
ja joukkueilla ei ole kuivaushuoneita, 
jotka on mahdollista saada katsomon alle. 
Hankkeessa jäähallin katsomoa vahvistetaan

ja joukkueiden varusteiden kuivaushuoneet rakennetaan LVIS-tekniikoineen katsomon alle. Tavoitteena 
on saada uudistettujen tilojen myötä turvallinen katsomo ja toimivat kuivaushuoneet joukkueille. 
Hanke lisää alueen asukkaiden hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia. Liikunnallisella harrastuksella 
on myös terveydellisiä vaikutuksia.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Heli Tuomaala. Hankkeen kustannusarvio on 70 000 euroa ja tuki 60%.
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Hankkeen vastuuhenkilö on Heikki Ylinen. Hankkeen kustannusarvio on 19 950 euroa ja tuki 75%. 

Töysän metsästysseura ry, Lahtivaja

Töysän Metsästysseura ry:llä on 350 jäsentä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa kiristyneen 
hygienialainsäädännön mukainen lihankäsittelytila kylmätiloineen metsästäjien riistankäsittelyä varten. 
Tila mahdollistaa lihan hyödyntämisen ja jalostamisen pidemmälle.  Toimintamahdollisuuksien 
lisääminen parantaa viihtyvyyttä, jonka ansiosta nuoret saadaan helpommin mukaan toimintaan ja näin 
seuran toiminnan jatkuvuus turvataan. Lihankäsittelytilalle on alueella suuri tarve; metsästysseuran 
lisäksi karjatilat ja hevosharrastajat sekä muut hätäteurastusta tarvitsevat toimijat tulevat käyttämään 
tilaa. 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Matti Huvila. Hankkeen kustannusarvio on 68 990 euroa ja tuki 60%.  

Ähtärin Kiekkohaukat ry, Ähtärin jäähallin katsomon 
vahvistaminen ja kuivaushuoneiden rakentaminen 

Aktiivinen Kätkänjoen kyläseura omistaa entisen kyläkoulun. 
Investointihankkeen avulla parannetaan kylätalon 
energiatehokkuutta asentamalla aurinkopaneelit ulko-
rakennuksen katolle, jolloin kylätalon sähkönkulutus pie-
nenee merkittävästi.  Lisäksi monipuolistetaan piha-
rakennuksen käyttömahdollisuuksia muuttamalla 
saunaosa pieneksi kokoontumistilaksi, joka helpottaa 
suosittujen kesäteatteriesitysten läpiviemistä uudistettujen 
tilojen muuntautuessa pukuhuoneeksi. 



Ähtärin Urheilijat ry, Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto

Ähtärin Urheilijoiden frisbeegolfjaosto on perustettu 2014. 
Jaoston tavoitteena on järjestää aktiivista frisbeegolftoimintaa ja 
kehittää lajia paikkakunnalla mahdollisimman laaja-alaisesti. 
Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Mustikkavuoren 
ulkoilualueelle frisbeegolfpuisto, jossa on 9-väyläinen kaikille 
harrastajille suunnattu perherata, sekä täysimittainen 22-väyläinen 
rata. Radalle hankitaan maalikorit, rakennetaan tekonurmi, 
heittoalustat, väyläopasteet ja rata-aluekartta. Mustikkavuoren 
frisbeegolfpuistossa kaiken tasoiset harrastajat pystyvät 
aloittamaan ja jatkamaan harrastusta. Rata tuo myös 
harrastajia ympäri Suomen Ähtäriin ja samalla he käyttävät 
alueen matkailupalveluja.
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Hanke mahdollistaa frisbeegolftoiminnan laajentumisen Ähtärissä ja lähikunnissa. Uudella kentällä 
järjestetään lisää helposti lähestyttäviä starttikursseja, junioritoimintaa, viikkokisatoimintaa ja myös 
kansallisia kilpailuja. Hankkeessa rakennettavaa frisbeegolfpuistoa kehitetään jatkuvasti 
käyttökokemusten ja -palautteiden myötä. Kohderyhmä on valittu sen mukaan, että laji on suuressa 
nousussa, mutta kuitenkin Kuudestaan ry:n alueella suurelle yleisölle tuntematon. Laji sopii kaikille, 
joten uusia potentiaalisia harrastajia riittää. Rataa voivat käyttää myös esimerkiksi koulut, 
urheiluseurat ja yritykset opastetusti tai omatoimisesti. Toinen kohderyhmä on frisbeegolfin 
aktiiviharrastajat. Heille tarjotaan Suomen Frisbeegolfliiton vaatimukset täyttävä rata, jolla 
voidaan järjestää liiton alaisia kilpailuja. 

Hankkeen vastuuhenkilö on Heikki Saunanen. Hankkeen kustannusarvio on 25 050 euroa ja tuki 60%.

Soinin Sisu ry, Valot KUNTOON -hanke

Vuonna 1927 perustettu Soinin Sisu liikuttaa Soinilaisia ja lähialueen ihmisiä.  Hankkeella 
parannetaan Soinin keskustassa sijaitsevan pururadan valaistusta muun muassa lisäämällä 
valopylväiden määrää. Myös pururadan valojen energiankulutus vähenee ja hiilijalanjälki 
pienenee, kun nykyiset lamput vaihdetaan led-valoiksi. Lisäksi sähkölankojen kaivaminen 
maan alle vähentää sähkökatkoja. Hankkeen ansiosta alueen kuntoilijoiden 
viihtyvyys, hyvinvointi ja  turvallisuus lisääntyvät.

Hankkeen yhteyshenkilö on Kari Laasala. Hankkeen kustannusarvio on 70 000 euroa ja tuki 60%. 

Tuurin Salonkylän kyläyhdistys ry, Kaislaleikkurin hankinta

Hankkeen tarkoituksena on estää alueella olevan järven rehevöityminen ja umpeen 
kasvaminen. Järven kunnon parantaminen lisää ihmisten viihtyvyyttä kylällä ja 
ylläpitää luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Järvelle on tehty aiemmin 
kunnostussuunnitelma. Kaislaleikkurilla suoritetaan säännöllisesti niittoa kunnostussuunnitelman 
mukaisesti, joka auttaa pitämään järven kunnossa ja luonnonkauniina. Kaislaleikkuria 
tullaan lainaamaan myös muille järviosakaskunnille pientä korvausta vastaan.

Hankkeen vastuuhenkilö on Janne Vainionpää. Hankkeen kustannusarvio on 19 500 euroa ja tuki 75%. 



Hankkeen toteuttaja on Myllymäen kylä- ja 
nuorisoseura ry, joka järjestää tilaisuuksia ja 
vuokraa kylätaloa ulkopuolisille. Tilaisuuksien 
järjestämisen vuoksi kylätaloon on tehtävä 
korjauksia ja uudistuksia; tavoitteena on nostaa 
kylätalon käyttöastetta tilojen viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta parantamalla. Esimerkiksi kylätalon 
keittiötilasta täytyy tehdä toimivampi, 
turvallisempi ja viihtyisämpi. Myös kylätalon 
ulkoportaat ovat välittömän uusimisen 
tarpeessa. Myllymäen kylätalon monipuolinen 
kunnostaminen muun muassa näillä 
toimenpiteillä tulee palvelemaan paremmin

Sydänmaan metsästysseura ry, Sydänmaan metsästysseuran 
metsästysmajan peruskorjaus ja laajennus

Sydänmaan Metsästysseura ry:llä on noin 140 jäsentä. Yhdistys järjestää muun 
muassa ajokoirakokeita ja koiranäyttelyitä normaalin yhdistystoiminnan lisäksi. Seuran 
järjestämiin tapahtumiin osallistuu paljon väkeä. Seuran käytössä oleva vanha koulu on rakennettu 
1920-luvulla ja tilojen kunto on heikko. Tilat ovat myös jääneet tapahtumissa liian 
pieneksi.  Hankeen tavoitteena on saada suuremmat ja paremmin nykyaikaisia vaatimuksia 
vastaavat tilat kaikkien yhteiseen käyttöön. Tilojen käyttö tulevaisuudessa turvataan kipeästi 
kaivatuilla peruskorjauksilla, kuten katon uusimisella. 

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Tapani Pihlajamäki. Hankkeen kutannusarvio on 70 000 euroa ja tuki 
60%.

Myllymäen kylä- ja nuorisoseura, Myllymäen kylätalon kunnostamishanke
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erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Osa toimenpiteistä on tehtävä jo siitäkin syystä, että 
kylätalo olisi yleisten tilojen turvallisuusmääräykset täyttävä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 
Myllymäen kylän vakituiset asukkaat ja kesäasukkaat. Erityisesti nuorison viihtyvyyteen 
panostetaan tarjoamalla heille nuorisotilat ja järjestämällä tilaisuuksia. 

Hankkeen vastuuhenkilö on Sanna Kiilunen. Hankkeen kustannusarvio on 36 540,40 euroa ja tuki 60%. 

Myllymäen kylä- ja nuorisoseura, Rakennushanke

Myllymäen kylä- ja nuorisoseura ry:n kylätalon ulkorakennus on käyttökelvoton. Kylätalolle 
tarvitaan uusi ulkorakennus, joka toimisi kyläseuralle tarpeellisena varastotilana sekä 
metsästäjien tarvitsemana, vaatimukset täyttävänä lihankäsittelytilana sekä lahtivajana. 
Hankkeella on tarkoitus saada kylätalo ja sen ympäristö monipuolisempaan käyttöön 
eri toimijoille. Nykyinen ulkorakennus on vaarallinen ja sijaitsee keskeisellä paikalla kylätalon 
pihassa. Rakennushanke on jatkoa ensimmäisen vaiheen kunnostushankkeelle. Tarkoituksena on 
käydä läpi koko kylätalon alue ja saada se viihtyisäksi ja monikäyttöiseksi. Näin luodaan 
kyläläisille yhteinen turvallinen ja käytännöllinen ympäristö kylän keskuspaikkana ja yhdistetään 
eri toimijoita kylällä.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Pasi Raittinen.  Hankkeen kustannusarvio on 66 000 euroa ja tuki 
60%. 



Töysän Nuorisoseura ry, Nuorisoseurantalon kattoremontti

Hankkeen vastuuhenkilö on Minna Ala-Kanto. Hankkeen kustannusarvio 19 973,30 euroa ja tuki 75%.

Alavuden Aseman seudun kyläyhdistys, Kylätalo Konttuuri kuntoon

Hankkeen tavoitteena on Aseman seudun kylätalon lämmityskustannusten pienentäminen ja 
toimivuuden parantaminen. Kylätalolle hankitaan muun muassa ilmalämpöpumppu, kylmiö, 
kaapistot, ovet ja kalusteita. Hankkeella edistetään kyläläisten aktiivisuutta, lisätään alueen 
viihtyvyyttä ja houkutellaan lisää väkeä toimintaan. Hanke tekee kylätalosta entistä toimivamman 
ja viihtyisämmän, mikä lisää kylätalon käyttöä. 

Hankkeen vastuuhenkilö on Jorma Mäkiranta. Hankkeen kustannusarvio on 14 862,36 euroa ja tuki 
75%. 

Nuoramon metsästysseura, Niemisveden koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen

Nuoramon Metsästysseuran hankkeessa Niemisveden koulun lämmitysjärjestelmä uusitaan; 
tulisijat, piippu ja muurinperusta puretaan ja uusitaan. Nykyinen savupiippu on 
vaarallinen ja tapaturmariski korkea. Hankkeella halutaan taata kyläläisten 
turvallinen kokoontuminen, jolloin tiloja voidaan jälleen käyttää esimerkiksi yhteisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. 

Hankkeen yhteyshenkilö on Viljo Ristolainen. Hankkeen kustannusarvio on 19 930,56 euroa ja tuki 
75%.

Töysän Nuorisoseuran tiloissa järjestetään 
erilaisia juhla-, musiikki- ja liikuntatapahtumia. 
Lisäksi tiloja vuokrataan erilaisiin tapahtumiin. 
Tiloja käyttää seuran omien ryhmien lisäksi useat 
muutkin tahot. Hankkeen tavoitteena on säilyttää 
eri järjestöjen ja kyläläisten yhteisessä käytössä 
oleva Nuorisoseurantalo käyttökunnossa. 
Nuorisoseurantalon heikkokuntoinen vesikatto 
tullaan uusimaan ja kattorakenteiden kostuneet 
kohdat kuivaamaan ja purkamaan.

Tavoitteena on, että kylän ja sen lähialueiden 
eri vapaaehtoisjärjestöjen ja harrastajaryhmien 
toiminta voisi jatkua Nuorisoseuran väljissä ja 
turvallisissa tiloissa.

23



Ruonan Rinki ry, Kylätalon energiansäästöhanke

Ruonan Rinki ry omistaa 1909 rakennetun, 
aiemmin kouluna toimineen rakennuksen, joka 
palvelee nyt kylätalona. Rakennuksessa on 
Suomen sodan opastuskeskus, juhlasali, kahvio-
keittiö sekä kylällä asuvan tilitoimisto-
yrittäjän toimitiloja. Rakennukseen asennetaan 
ilmalämpöpumppuja sekä useita sisäyksikköjä 
korvaamaan nykyistä sähkölämmitystä. Näin 
tiloja voidaan hyödyntää paremmin myös 
talvikaudella. Hanke palvelee koko kylää sekä 
tilojen vuokraajia. 

Hankkeen yhteyshenkilö on Pasi Hautamäki. 
Hankkeen kustannusarvio on 8 600 euroa ja 
tuki 75%. 

Vehun maa- ja kotitalousseura ry, Varastotila ja pysäköintialue

Vehun maa- ja kotitalousseura aktivoi ja elävöittää vaikutusalueellaan olevaa kyläyhteisöä. 
Seura tarvitsee toiminnassaan varastotilaa ja kylätalolla olevien tapahtumien aikana lisää 
pysäköintitilaa. Alueen metsästysseura käyttäisi varastotilaa lahtivajana, jolloin myös samassa 
pihapiirissä oleva kota ja kylätalo saisivat lisää käyttöä. Varastotilasta tehdään moneen 
tarkoitukseen sopiva, koska käyttötarkoitukset vaihtelevat vuoden eri aikoina. Pysäköintialueen 

Soinin Ystävänapu ry, Soinin Ystävänapu ry:n investointihanke

Soinin Ystävänapu ry:n investointihankkeessa hankitaan kylmälaitteita, kodinkoneita, kalusteita 
ja astioita Ystäväntuvan tarpeisiin. Kylmälaitteita ja kylmälaukkuja tarvitaan pakastetun 
kaupan ylijäämäruoan kuljetukseen ja säilyttämiseen, kalusteita ja astioita päivittäisen 
toiminnan pyörittämiseen. Tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Ystäväntuvan toimintaa. 
Investointi antaa pienelle yhdistykselle  mahdollisuuden entistä monipuolisempaan toimintaan.

Hankkeen vastuuhenkilö on Leila Peura. Hankkeen kustannusarvio on 7 025 euroa ja tuki 75%. 

rakentaminen piha-alueelle 
parantaa liikenneturvallisuutta 
kylätalolla, kun järjestettävien 
tapahtumienaikana saadaan 
kaikki autot pysäköityä 
piha-alueelle.

Hankkeen yhteyshenkilönä  
toimii Tuomo  Rannila. 
Hankkeen kustannusarvio on 
69 000 euroa ja tuki 60%.
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Pollarin metsästysseura ry, Porakaivo

Pollarin metsästysseuran toimintaan osallistuu aktiivisesti noin 50 jäsentä. Hankkeella rakennetaan 
porakaivo Pollarin metsästysseuran kiinteistölle. Yhdistyksen kiinteistö sijaitsee sivussa asutuksesta ja 
kiinteistölle ei ole tullut vesijohtoa. Kiinteistöllä on kaivo, mutta sen veden laatu on huono. Kiinteistön 
käyttö on ympärivuotista ja käyttövesi joudutaan tuomaan mukana. Hankkeen avulla saadaan 
talousvesi tuotettua metsästysseuran kiinteistön käyttäjille ja näin kiinteistön käyttöä voidaan lisätä. 
Kiinteistö on myös kylän eri yhdistysten ja oppilaitosten käytössä. 

Hankkeen yhteyshenkilö on Tapio Mäenpää.  Hankkeen kustannusarvio on 8 660 euroa ja tuki 75%. 

Kuortaneen kalastusseura ry, Parannetaan Honkisaaren virkistyskäyttö- 
mahdollisuuksia

Kuortaneenjärven virkistyskalastajat ja kesäasukkaat ovat toivoneet Honkisaaren virkistyskäytön 
mahdollisuuksien parantamista. Saarelle olisi tarpeen päästä vaivattomasti rantautumaan ja lisäksi on 
toivottu mukavaa leiripaikkaa, joka olisi kaikkien käytössä. Honkisaaren virkistyskäyttö on tällä hetkellä 
erittäin vähäistä, koska saareen ei pääse veneellä. Hankkeella saareen ruopattavalle massalle tullaan 
rakentamaan arkku sekä leiri- ja taukopaikka. Rakenteiden huollettavuus on vähäistä, joten rakenteet 
tulevat kestämään pitkään ilman suurempia huoltotoimenpiteitä.

Hanke tukee Kuortaneen Urheiluopiston liikunta- ja elämysmatkailua ja lisää järven vetovoimaisuutta sekä 
alueen asukkaiden intoa retkeilyyn.

Hankkeen vastuuhenkilö on Tauno Lampinen. Hankkeen kustannusarvio on 18 000 euroa  ja tuki 75%.

Ari Hakola esittelee Hakojärven kylätalon uutta ulkorakennusta. 

Hakijana toimii aktiivinen Hakojärven kyläyhdistys. Hakojärven harrastepaikkojen käyttäjiltä on tullut 
palautetta toivotuista parannuksista ja korjaamistoiveista, joita hankkeella lähdetään toteuttamaan. 
Tavoitteena on saada Hakojärven harrastepaikat 
kunnostettua ja turvallisiksi käyttää sekä näin 
edelleen lisätä paikkojen käyttöastetta.
Hankkeella rakennetaan esimerkiksi jääkiekko- 
kaukaloon päätyverkot, korjataan skeittipaikan 
rampit ja uudistetaan valaistus energiatehok- 
kaaksi. Kodan viereen rakennetaan puuvarasto 
wc ja sisällä kylätalossa kunnostetaan kuntoilu- 
laitteet ja hankitaan sisäcurling-peli. Harraste- 
paikat palvelevat kaikkia kyläläisiä ja muitakin 
kaupungin asukkaita. 

Hankkeen vastuuhenkilö on Ari Hakola. Hankkeen
kustannusarvio on 15 802 euroa ja tuki 75 %. 

Hakojärven kyläyhdistys ry, Hakojärven harrastepaikkojen korjaus- ja 
kehittämishanke
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Alastaipaleen kyläseura ry, Elävää kylätoimintaa Alastaipaleelle

Saarijärven järvitoiminkunta on perustettu vuonna 
1994 hoitamaan rannanomistajien sekä Saarijärven 
asioita. Hankkeen tavoitteena on järven virkistys- ja 
kalastuskäytön parantaminen, vesitilavuuden lisääminen, 
veden laadun parantaminen sekä kalakannan paranta-
minen. Toimenpiteisiin kuuluvat  vedenpinnan lasku, 
järven ruoppaus, lieteen poisajo, maisemointi, 
kuhakannan siirtoistutuksen avulla kalakannan 
parantaminen sekä pohjasedimentin tiivistäminen ja 
jäädyttäminen.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Martti Myllymäki. 
Hankkeen kustannusarvio on 70 000 euroa ja tuki 60%. 

Tohnin kyläseura ry, Toimitilan hankinta 

Tohnin kyläseuran tarkoituksena on koota kylän asukkaita yhteiseen toimintaan sekä edistää kylän 
asukkaiden hyvinvointia ja viihtymistä alueella. Pääasiallisena paikkana kyläseuran tapahtumien 
järjestämisessä  on jo useiden vuosien ajan toiminut Vetola ja nyt seuralle on tullut mahdollisuus 
ostaa kiinteistö. Tohnin kyläseura ry hankkii kiinteistön käyttöönsä harrastetoiminnan ja erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen sekä=  irtaimen omaisuuden varastoimiseen. Kiinteistön hankkiminen 
luo vakaan pohjan toiminnan jatkumiselle ja tukee kylän säilymistä vireänä ja aktiivisena. 
Kyläseura pystyy toiminnassaan keskittymään olennaiseen toimitilojen ollessa kunnossa. Kylän 
asukkaille järjestettävät tapahtumat lisäävät alueen asukkaiden viihtyisyyttä, kanssakäymistä ja 
kasvattavat sosiaalista pääomaa. Hanke tuottaa myös matkailullista lisäarvoa, sillä Tohnin 
kyläseura on jo vuosia järjestänyt kesäteatteritoimintaa. Esityksillä on useita satoja katsojia joka kesä.

Hankkeen yhteyshenkilö on Timo Hietaniemi. Hankkeen kustannusarvio 25 150 euroa ja tuki 60%. 

Alavuden Saarijärven järvitoimikunta, Alavuden Saarijärven kunnostushanke

Alastaipaleen Kyläseura ry aktivoi kyläläisiä monenlaiseen 
toimintaan ja liikuntaan. Investoinnilla tuetaan kylän 
aktiivisuutta ja lisätään kylän viihtyisyyttä. Alastaipaleen 
alueella Kuuden tähden reitistö -hankkeen aikana 
rakennettu latuverkosto ja patikkareitti vaatii kunnostusta 
ja reitistöllä sijaitsevan laavun WC kunnostusta. Lisäksi 
kylätalon toimivuuden parantamiseksi tarvitaan keittiötilan 
saneerausta ja läheisen Pakarinjoen virkistyskäyttöön 
kaivataan  invakelpoista laituria toimintakeskuksen 
asiakkaiden käyttöön. Hankinnat ja korjaukset parantavat 
monipuolisesti kylän palvelutasoa ja edesauttavat kylällä 
sijaitsevan Ähtärin kaupungin toimintakeskuksen 
asukkaiden viihtyvyyttä. 

Hankkeen vastuuhenkilö on Veijo Leino. Hankkeen 
kustannusarvio  on 14 586 euroa ja tuki 75%. Alastaipaleen kylätalon saneerattu keittiötila. 
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Rastiketut ry, Kuntosuunnistuksen kehittäminen 

Rastikettujen tavoitteena on lisätä kiinnostusta 
kuntosuunnistukseen ja parantaa mahdollisuuksia lajin 
harrastamiseen. Investointihankkeella hankitaan 
pitkään palvelevia välineitä kaikille avoimiin 
kuntosuunnistustapahtumiin, jotka on suunnattu 
kaikenikäisille. Kuntosuunnistajien määrä alueella 
on ollut tasaisessa kasvussa.

Hankkeen vastuuhenkilö on Timo Hoskari. Hankkeen 
kustannusarvio 9 762 euroa ja tuki 75%. 

Kontiaisten kyläyhdistys ry, Katetun terassin muutos kahviotiloiksi

Kontiaisten kyläyhdistyksen omistamaa kylätaloa on aktiivisesti vuokrattu 
pitopaikkana. Investointihankkeella kylätalon epäkäytännöllinen terassi muutetaan lämpöiseksi 
kahviotilaksi. Hanke lisää kylätalon käyttömukavuutta pitopaikkana ja luo uusia 
toimintamahdollisuuksia tilojen käyttöön ja vuokraukseen. 

Hankkeen vastuuhenkilö on Jari Koivisto. Hankkeen kustannusarvio on 19 787 euroa ja tuki 75%. 

Kuortaneen Kunto ry, KuKu:n harrastetoiminnan kehittäminen

Kuortaneen kunnon eri jaostot liikuttavat ja järjestävät monipuolista toimintaa 
kaikenikäisille kuortanelaisille. Investointihankkeen tarkoituksena on parantaa kaikkien alueen 
liikunnasta kiinnostuneiden harrastusmahdollisuuksia hankkimalla uusia laitteita sekä urheilu- ja 
harrastevälineitä jaostojen yhteiseen käyttöön seuran omistamalle KuKun Majalle.

Hankkeen yhteyshenkilö on Teija Kallioniemi. Hankkeen kustannusarvio on 17 018,65 euroa ja tuki 75%. 
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Kyläpääskyt ry, Talo Puuhi 

Kyläpääskyt edistää kulttuuriin liittyvää harrastustoimintaa. Hankkeella kunnostetaan vanha 
ja= rakennetaan uusi rakennus, jotka pihapiireineen ovat eri tahojen käytettävissä 
monenlaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Tilat sijaitsevat näkyvällä ja matkailijoiden 
tavoittamisen kannalta edullisella paikalla. Hankkeen tavoitteena on saada ympärivuotisesti 
toimiva, kulttuuritoimintaa lisäävä paikka kulttuuri- ja matkailutapahtumille sekä 
esityksille. Yhdistys toimii jatkossa entistä aktiivisemmin, kun toimitilat saadaan kuntoon. 

Hankkeen yhteyshenkilö on Hannele Hannula. Hankkeen kustannusarvio on 70 000 euroa ja tuki 60%. 

Soinin Parviaisen Kyläyhdistys ry, Soinin Hermanninpolun pitkospuu hanke 

Kylätalo Kolmiapila on kolmen kylän yhteinen 
kylätalo. Kylätalolla järjestetään perhejuhlia, 
kansalaisopiston toimintaa ja ikäihmisten 
päivätoimintaa. Ongelmana on talon suuri 
sähkönkulutus ja osittain puutteelliset 
toimintamahdollisuudet. 

Hankkeessa kylätalolle hankitaan ilmalämpö- 
pumppu energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
lisätään varastotiloja remontoimalla vanha piha- 
rakennus. Liikuntaryhmille parannetaan toimin- 
tamahdollisuuksia hankkimalla lisää liikuntavä- 
lineitä.  Kylätalon käyttömahdollisuudet para- 
nevat ja se tuo alueelle lisää harrastusmahdolli- 
suuksia ja viihtyisyyttä. 

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Heikki Mäntylä. Hankkeen kustannusarvio on 18 272 euroa ja tuki 75%. 
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Kylätalo Kolmiapila ry, Kylätalo Kolmiapilan energia- ja varastoinvestointi

Soinin Parviaisen kyläyhdistys ry hallinnoi vuonna 1999 hankkeen, jossa 
suunniteltiin ja toteutettiin kolmen kilometrin pituinen 
Hermanninpolku. Polun lähtöpisteenä toimii kyläyhdistyksen 
rakentama Hermannin kämppä, joka on kaikkien retkeilijöiden sekä 
luonnossa liikkujien käytettävissä oleva tulisijalla varustettu kota. 
Toteutettu reitti yhdistää kämpän ja kylän tarjoamat palvelut Arpaisten 
patikan reitistöön. Hankkeella vaihdetaan reitillä olevat pitkospuut 
uusiin. Pitkospuiden uusiminen turvaa mahdollisuudet kehittää 
luontopolkua niin, että aluetta voidaan jatkossakin käyttää kylän 
asukkaiden lähivirkistysalueena sekä kuntalaisten ja matkailijoiden 
luontomatkailukohteena. Pitkospuiden uusiminen mahdollistaa reitin 
ja Hermannin kämpän linkittymisen Arpaisten reittiin.

osaltaan alueenHanke kehittää omalta   matkailu- ja virkistystoimintaa 
palvelevaa reitistöinfrastruktuuria. Lisäksi investointihanke toteuttaa seutukunnan 
laajempaa tavoitekokonaisuutta, jossa Järviseutua kehitetään ”luonnon omana puistona".

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Vesa Löytömäki. Hankkeen kustannusarvio on 14 437,33 euroa ja 
tuki 75%.



Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistys, Ähtärin Voilammen hoitokalastushanke 

Kesämökkiseuralla on jäseninä 124 mökkitaloutta. Seuralla ei 
ole paikkaa yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Hankkeella 
raivataan metsään seuran rinnetontille murskepintainen 
tapahtumapaikka. Tapahtumapaikan valmistumisella varmistetaan 
esimerkiksi Kuorasjärven ympäriajotapahtuman järjestäminen 
tulevina vuosina. Investointi parantaa alueen asukkaiden 
yhteisöllisyyttä ja luo mahdollisuuden uusien tapahtumien 
järjestämiseen.

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Pekka Itäniemi. Hankkeen 
kustannusarvio on 13 844 euroa  ja tuki 75%.  

Kuorasjärven-Pohjoispään-Kesämökki-Seura ry, Mökkiseuran tapahtumapaikka 

Alavuden Eteläpään Maamiesseura ry, Palvelut paremmiksi

Alavuden Eteläpään Maamies Seura ry on vuonna 1915 perustettu yhdistys, jonka toiminnan 
tarkoituksena on maatalouden edistäminen ja yhteisen toiminnan kehittäminen sekä kyläyhteisön 
yleisen hyvinvoinnin lisääminen. Maamiesseura omistaa kylätalon, jossa järjestetään monenlaisia 
tilaisuuksia. Kylätalo toimii myös kylän yhteisenä kokoontumispaikkana. Kylätaloa on aiemmin 
kunnostettu hankkeella ulkoapäin varmistaen kylätalon säilyminen tulevaisuuteen. Palvelut 
paremmiksi -hankkeella kylätalon tarjoamia palveluita parannetaan muun muassa helpottamalla 
liikuntarajoitteisten henkilöiden osallistumista. Sisäänpääsyä helpotetaan rakentamalla invaliuska 
ja talon sisälle rakennetaan myös lastenhoitoon soveltuva inva-wc.  Kylätaloon rakennetaan lisäksi 
apukeittiö, joka helpottaa tarjoilua juhlatiloissa sekä parantaa kylätalon turvallisuutta ja 
käytännöllisyyttä. 

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii Matti Salo. Hankkeen kustannusarvio on 19 930 euroa ja tuki 75% 
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Ähtärin Voilampi on Hankaveden 
läheisyydessä oleva lähdepohjainen lampi, jonka 
vesi on puolen vuosisadan 
samentunut. Tällä 

aikana 
investointihankkeella 

hankitaan kuusi rysää ja neljä katiskaa. Roskakalan 
poistolla vähennetään vesistöön joutuvaa 
ravinnekuormitusta ja luodaan jäävälle 
kalakannalle paremmat elinmahdollisuudet. 
Näin Voilammen vesi saadaan parempaan kuntoon. 
Rysien ja katiskojen hankkiminen antaa pohjan 
Voilammen muille kunnostustoimille. Hankkeen 
ansiosta järven käyttömahdollisuudet kohenevat ja 
ympäristö muuttuu elinolosuhteiltaan paremmaksi.

Hankkeen yhteyshenkilö on Mikko Heikkilä. Hankkeen kustannusarvio on 9 060 euroa ja tuki 75%. 

Miikka
Cross-Out



Hautakylän kyläyhdistys ry, terassihanke 

Aktiivinen Hautakylän kyläyhdistys ry toimii kylän yhteisten harrastusten edistäjänä ja kerää varoja 
toiminnan ylläpitoon erilaisilla tapahtumilla. 

Hankkeessa kylätalon yhteyteen rakennetaan iso terassi, joka toimii muun muassa näyttämönä 
kyläyhdistyksen ja muiden toimijoiden teatteriesityksille sekä kesäaikaan järjestettävien 
tapahtumien oleskelupaikkana. Terassi rakennetaan jo aiemmin tehtyihin perustuksiin ja terassille 
hankitaan markiisi ja kalusteita. Lisäksi pihapiiriä kunnostetaan ja alueelle tehdään nurmikko. 
Hankkeen tavoitteena on tilojen käytön lisääminen ja puitteiden monipuolistaminen. Hanke lisää 
kylätalolla olevia toimintamahdollisuuksia ja harrastustoimintaa. 

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Aila Rinne. Hankkeen kustannusarvio on 19 985 euroa ja tuki 75%. 

Hautakylän kyläyhdistys saa suosituille teatteriesityksilleen uuden näyttämön hankkeella rakennettavasta terassista . 

Sapsalammin Kyläyhdistys Sapky ry, Siikinniemi 2016 

Sapsalammin kyläyhdistys pyrkii parantamaan Sapsalammin kylän asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen 
toimintaa ja elinolosuhteita sekä asukkaiden hyvinvointia. Siikinniemi 2016 -hankkeessa kylässä 
sijaitseva Siikinniemen rantalava ja luonnonkaunis alue kunnostetaan ja alueen viihtyvyyttä lisätään. 
Tavoitteena on säilyttää ja kehittää Siikinniemeä toiminnallisena kokonaisuutena kylän ja koko 
Alavuden yhteisenä virkistäytymisalueena. 

30

Hankkeen toimenpiteissä Siikinniemen 
esiintymislavaa korotetaan, katto korjataan ja 
puhdistetaan sekä seinät maalataan. Rantalavan 
lattiapinnat uusitaan ja ikkunat ja puitteet 
kunnostetaan, lahonneiden ulkoportaiden tilalle 
rakennetaan uudet. Alueella olevan 
kuivikekäymälän jätteiden käsittely muutetaan 
kompostointiin. Olutterassille tulee lämmityslaite 
ja terassille hankitaan pihakalusteet. Lisäksi piha-
alue raivataan vesakosita ja roskapuustosta.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimii Paula Pajarinen. 
Hankkeen kustannusarvio on 20 000 euroa ja tuki 
75%.





Tämän julkaisun on tuottanut Kuudestaan ry. 
Kuudestaan ry on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttava yhdistys eli Leader-ryhmä.  

Julkaisun valokuvat ovat Kuudestaan ry:n arkistosta sekä hanketoimijoilta ja heidän verkkosivuiltaan. 
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Hankekoordinaattori 
Jenni Viitala 
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Yrityksen perustamistuki


Aarreranta Oy, Lastensuojeluyksikön perustaminen  


Hankkeen kustannusarvio on 30 217 euroa ja tukiprosentti on 100%. 
Hankkeen yhteyshenkilö on Henna Raiski. 


Kotisivu: http://www.aarreranta.com/


Aarreranta Oy on kolmen sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammatti- 
laisen perustama yksityinen lastensuojelun sijaishuoltopalvelua 7-13 
-vuotiaille lapsille kodinomaisessa, seitsemänpaikkaisessa yksikössä 
tarjoava yritys. Lastensuojelun tarve Suomessa on kasvanut nopeasti. 
 Valtaosa sijaishuollosta on ulkoistettu yksityisiin lastensuojelulaitok- 
iin; kuntien omiin laitoksiin on sijoitettu vain 30% lapsista. Aarreranta 
vastaa ammatillisten perhekotien tarpeeseen, sillä alakouluikäisille 
lapsille ei löydy sijaisperheitä ja laitos on heidän ikäisilleen huono vaih- 
toehto. Myös lastensuojelulaki edellyttää sijoituspaikaksi aina kevyim- 
män mahdollisen paikan. Aarreranta Oy tarjoaa sijaishuoltoa  luonnon 
rauhassa järven rannalla, mutta kuitenkin Ähtärin keskustan alueella. 


Perustamistuen avulla toiminta saatiin käynnistettyä laadukkaasti ja 
suunnitelmallisesti ja yrittäjien sekä työntekijöiden osaamista pystyt- 
tiin lisäämään asiantuntija-apua käyttäen.


Elokuussa Leaderin 20-vuotis juhlien kunniaksi järjestetyllä Road Trip -kiertueella tutustuttiin rahoitusta saaneisiin 
kohteisiin, joista yksi oli lastensuojeluyksikkö Aarrerannan kauniit ja luonnonläheiset tilat Ähtärissä. 
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Yrityksen Investointituet


Akonkosken Saha Oy, Koneinvestointi


Koneinvestointi. 
Sahatavaran käsittelyyn tarkoitetun koneen hankinta. 
Yhteyshenkilönä toimii Juhana Toivola. Investoinnin kustannusarvio 80 0000 euroa ja tuki 20 %. 


Kotisivu: http://www.akonkoskensaha.fi/


Akonkosken Saha Oy on Alavudella sijaitseva, vuodesta 1906 alkaen toiminut yritys, joka toimittaa 
sahattua puutavaraa vientiin (90%) ja kotimaan markkinoille. Yritys myy tuotteitaan puusepän- 
teollisuuden (ovet, ikkunat) yrityksille. Asiakkaina ovat kauppahuoneet ja maahantuojat kohdemaissa. 
Yrityksellä on oma myyntiorganisaatio ja vakiintunut asiakasverkosto. 


Vienti suuntautuu Englantiin, Espan- 
jaan, Tanskaan ja Pohjois-Afrikkaan. 
Akonkosken Saha Oy on erinomainen 
esimerkki alueella pitkään toiminees- 
ta yrityksestä, jolla on luottamusta 
omaan tuotannonalaan ja halua pysyä 
ajan hengessä mukana tuotantoa 
automatisoimalla. 


 Yritystuen avulla automatisoitiin saha- 
tavarakappaleiden annostelu, lisättiin 
tuotantokapasiteettia ja parannettiin 
yrityksen kilpailukykyä vientimarkki- 
noilla.


Road Trip -kiertueella tutustuttiin Akonkosken Sahan koneinvestointiin.
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Tuurin Peltikeskus Oy, Uuden koneen hankinta


Kone- ja laiteinvestointi. 
Toiminnan laajentaminen, tehostaminen ja palvelun parantaminen uuden koneen avulla. 
Yhteyshenkilö on Juha Pollari. Investoinnin kustannusarvio on 60 000 euroa ja  tuki 20%. 


Kotisivu: http://www.peltikeskus.fi/ 


Kuljetus-Savolainen Oy, Jätepaalaimen rakentaminen


Kone- ja laiteinvestointi. 
Paalaimen hankinta. 
Yhteyshenkilö on Jani Savolainen. Investoinnin kustannusarvio on 294 800 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: https://kuljetus-savolainen.fi/ 


Kotileipomo Paula Kahra, leipomolaitteiden hankinta 
Kone- ja laiteinvestointi. 
Yritys muuttaa saneerattaviin tiloihin, jonka johdosta saadaan ajanmukaiset toimintaolosuhteet. 
Leipomon lisäinvestoinnit ovat välttämättömiä gluteenittomien leivonnaisten kysynnän kasvun takia, 
uudet leipomotilat toteutetaan kokonaan eriytettynä kahteen eri leipomoyksikköön. Laajentunut 
kahtia jaettu toiminta vaatii kahdet erilliset laitteet. Investoinnilla hankitaan uusia leipomolaitteita
täydentämään laitekantaa, jotta toiminta on jatkossa joustavampaa ja tehokkaampaa. 


Yhteyshenkilö Paula Kahra. Investoinnin kustannusarvio on 11 593 euroa ja tuki 20%. 
Kotisivu: http://www.leipomopaulakahra.fi/ 


 
Puusepänliike T. Metsoila Oy, Kone- ja trukki-investointi 


keittiökalustetuotantoon 


Koneinvestointi. 
Koneinvestointi kalusteiden valmis- 
tukseen.  
Yhteyshenkilö on Teuvo Mäenpää. 
 Investoinnin kustannusarvio on 
60 000 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: 
 http://www.miiakeittiot.fi/ 
PSLTMetsoilaKy.htm 
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HTR-Steel Oy, koneinvestointi alumiinin työstöön 


Koneinvestointi. 
Koneinvestointi alumiinin työstöä varten. 
Yhteyshenkilö on Heikki Ryynänen. Investoinnin kustannusarvio on 100 000 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: http://www.htr-steel.fi/ 


Aisikon Oy, 5-akselisen sorvauskeskuksen investointi


Koneinvestointi. 
Koneinvestointi yrityksen alumiinin työstöä varten. 
Yhteyshenkilö on Arto Taisto. Investoinnin kustannusarvio on 
258 439 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: http://www.aisikon.fi/aisikon/index.php 


 
Hotelli-Ravintola Alavus 66 Oy, Hotellitoiminnan käynnistäminen 


Kone- ja kalustohankinnat. 
Hotelli-Ravintola Alavus 66 majoituspalvelu- 
toiminnan käynnistäminen. 
Yhteyshenkilö on Murveta Catovic.  Investoinnin kustannus- 
arvio on 75 766 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: http://www.hotellialavus66.fi/ 


Sarmaplan Oy, Suunnittelukapasiteetin lisääminen


Investointi. 
Investoinnilla kehitetään yrityksen toimintaa ja toimintatapoja sekä lisätään 
suunnittelukapasiteettia ja laajennetaan suunnittelutarjontaa.   
Yhteyshenkilö on Heikki Mäkelä. Investoinnin kustannusarvio on 164 245 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: http://www.sarmaplan.fi/ 
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Hanicup Oy, Autopirtin investointihanke


Toimitilainvestointi 
Nykyisten toimitilojen jäädessä pieneksi hankkeella investoidaan uusi toimitila, joka kunnostetaan. 
Uusi tila antaa mahdollisuudet kahvila- ja ravintolatoiminnan kehittämiseen ja isompien asiakasryh- 
mien palvelemiseen. 
Yhteyshenkilö on Hanna Niemenmaa.  Investoinnin kustannusarvio 459 397 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: http://hanicupoy.yhteystietopalvelu.com/index.php 


Sm-Tukku Oy, Tuotantotilojen laajentaminen


Tuotantotilainvestointi 


Tuotantotilojen laajennus. 


Yhteyshenkilö on Hannu Mäkelä. 
Investoinnin kustannusarvio on 
475 480 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: 
https://www.vaneripaikka.fi/ 


 
 


Sun Kino Oy, Alavuden Kuntokeskus Auran laajennus 


Toimitilainvestointi 


Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Alavuden 
kuntokes- 
kus Auran kuntokeskuksen salipuolta 
(vapaapainotila), ja hankkia ryhmäliikuntoihin laadukkaat 
step-laudat. Laajennusta varten puretaan kaksi seinää ja 
rakennetaan varasto vuokranantajamme Rakennus Ylise- 
län toimesta. Myös seinien alaosat maalataan nykyisen 
ima- 
gomme värin mukaan violetiksi (entinen väri oranssi). 


Yhteyshenkilö on Johanna Saari.  Investoinnin kustannus- 
arvio on 12 464 euroa ja tuki 20%. 


Kotisivu: http://www.kuntoaura.com/ 
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Yleishyödylliset 
investoinnit







