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Kuudestaan ry:n hallitus vieraili eduskunnassa

Kuudestaan ry:n hallitus vieraili 
eduskunnassa 1.12.2017. Matkalla 
tutustuttiin eduskuntataloon ja tavattiin 
kansanedustajat Mikko Savola ja Arto 
Pirttilahti sekä Savolan eduskunta- 
avustaja Jukka Saarimäki. 

Kuudestaan ry:n hallitus vei Savolalle 
ja Pirttilahdelle ennen kaikkea viestiä 
siitä, että Leader-rahoituksen asema 
on turvattava jatkossakin, kun Brexit 
muuttaa toimintaolosuhteita. Kuudes-
taan ry:n hallituksen puheenjohtaja Jy-
ri Saranpää toi kansanedustajille pitä-
mässään puheessa esille, että Leader-
ryhmän jakama rahoitus on keskei-
sessä roolissa alueemme kehittä-
misessä. Lisäksi Saranpää korosti, että 
Kuudestaan ry:ssä ollaan valmiina et-
simään omaa paikkaa ja uusiakin roo-
leja maakuntauudistuksen myllerryk-
sessä. 

-Mikäli meille ei paikkaa osoiteta, olem-
me pohjalaisina valmiita itse uudista-
maan rooliamme. Toivottavasti tämä
toimisi esimerkkinä päättäjille siitä, mil-
lainen Leader-ryhmän virallinen rooli 
voisi tulevaisuudessa olla, Saranpää 
totesi.

Savola ja Pirttilahti korostivat, että 
Leader-ryhmien tulevaisuus on tärkeää 
turvata jatkossakin, sillä maaseudun 
elinolosuhteiden turvaamisessa 
Leader-ryhmät ovat keskeisessä roo-
lissa. Ilman maaseudun kehittämiseen 
suunnattavia varoja maaseudun tule-
vaisuus ei näytä valoisalta.  

Kansanedustajat lupasivat viedä 
Kuudestaan ry:ltä saamaansa tärkeää 
viestiä eteenpäin eduskunnassa.  

Puheenaiheena olivat myös pandojen 
myötä alueellemme saapuvat matkai-
lijat. Savola korosti, että matkailun ke-
hittämiseen on tärkeää tarjota rahoi-
tusta ja matkailijoille tarjottaviin mah-
dollisuuksiin on syytä panostaa 
monipuolisesti. 

-Erityisesti nykyinen majoituskapa- 
siteetti loppuu alueelta nopeasti, kun
matkailijoiden määrä lisääntyy,
Savola totesi.

Kuudestaan ry menestyi lisäkehyksen jaossa 

Etelä-Pohjalaiset ryhmät menestyivät 
jaossa hyvin ja suhteutettuna 
väkilukuun Kuudestaan ry:n saamaan 
lisäkehykseen voidaan olla erityisen 
tyytyväisiä.  

Paikallisen kehittämisen vaikuttavuut-
ta tarkasteltiin lisärahan jaossa 20 
kriteerin perusteella. Niissä huomioitiin 
esimerkiksi, miten Leader-ryhmät ovat 
vahvistaneet rooliaan aluekehittäjinä 
ja tarkasteltiin, kuinka hyvin Leader-
ryhmä on toteuttanut kunkin alueen 
tarpeiden pohjalta laadittua  strategi-
aansa.

Maa- ja metsätalousministeriö on 
myöntänyt lisärahoitusta hakemus- 
ten perusteella 24:lle parhaiten 
työssään onnistuneelle Leader- 
ryhmälle. Kuudestaan ry sai lisä- 
rahoitusta 376.875,00 euroa, josta 
kuntarahan osuus on 75.375,00 
euroa. 

Paikallisen kehittämisen rahoitukselle 
on kova kysyntä. Suomessa toimii 54 
Leader-ryhmää, joista 46 ryhmää haki 
lisärahoitusta. Rahoitusta myönnettiin 
24:lle ryhmälle.
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ; 

Pirkko Ylätalo, hallituksen jäsen

Kuka olet, mistä tulet? 

Olen Pirkko Ylätalo ja olen 
kotoisin Soinista. Toimin Järvi- 
Pohjanmaan yrityspalvelu 
Oy:ssä kuntien ja yritysten 
omistamassa elinkeinoyhtiös-
sä yritysneuvojana. Olen toi-
minut tässä tehtävässä yhtiön 
perustamisesta vuodesta 2009 
saakka. Aikaisemmin toimin ti-
litoimistoyrittäjänä kymmenen 
vuotta sekä pankkialan tehtä-
vissä 18 vuotta. 

Asumme mieheni Jarin kanssa 
Soinissa ja meillä on kaksi ai- 
kuista tytärtä, jotka asuvat 
nykyisin Etelä-Suomessa. Me 
saamme nauttia nyt myös mummina ja pappana olosta ja 
yhteiset tapaamiset lasten perheiden kanssa ovatkin suuresti 
odotettuja. 

Liikunta on aina ollut perheemme yhteinen harrastus.  
Lenkkeilyyn ja talvella hiihtoon pyrimme nykyisin mieheni 
kanssa järjestämään aikaa mahdollisuuksien mukaan. 

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen? 

Olen hallituksessa julkisen tahon edustajana. Hallituksessa 
olen ollut mukana vuodesta 2013 saakka. Kuudestaan ry:lle 
saapuvat rahoitushakemukset tulevat hallituksen 
käsiteltäväksi. Päätöksen teko on paikallisella tasolla ja me 
alueen edustajina tunnemme alueemme erityisolot ja alueen 
mahdollisuudet. 

Hallitustyöskentelyssä on innostunut ja kannustava meininki. 
Hallituksessa ei olla kateellisia hyville hankehakemuksille, 
vaan tsempataan kaikkia mukaan omine hakemuksineen. 

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n 
toiminnasta? 

Kehoittaisin kaikkia tutustumaan Leader-rahoitukseen ja sen 
ehtoihin. Leader-rahoitus on hieno väline meille maaseudun 
asukkaille ja yrittäjille kehittää aluettamme. Kannattaa 
vierailla Kuudestaan ry:n nettisivuilla ja kysellä 
rahoitusehdoista tarkemmin toimistohenkilökunnalta. 

Kylille-hankkeen yleisen tason painopisteenä 
on edelleen lisätä alueen asukkaiden 
osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Kylillä on 
paljon hyviä ja toimivia kokoontumistiloja, 
joiden käyttöastetta olisi varaa nostaa 
reilustikin. Tarvitaan uusia malleja ja ideoita 
tilojen hyödyntämiseksi sekä lisää matalan 
kynnyksen toimintaa kylille. Digitaalisuuden 
jalkautuminen kylille lisää palveluiden 
saavutettavuutta ja mahdollistaa sähköisten 
palveluiden hyödyntämistä ja käyttöönottoa. 
Myös paikalliskulttuurin esiin nostamisessa 
voidaan hyödyntää digitaalisuutta. 

Maakuntauudistus muuttaa kuntien roolia mer- 
kittävästi. Mitä tämä muutos tarkoittaa maa- 
seudun asukkaille ja mitä uusia 
mahdollisuuksia maakuntauudistus tuo 
yhdistyksille? On tärkeää tiedottaa 
kansalaisten näkökulmasta mihin asioihin 
alueen asukkaat ja yhdistykset voivat uudessa 
toimintaympäristössä vaikuttaa ja osallistua. 

KYLILLE-hankkeen painopisteet 
muuttuvat

Viime vuosina maaseudun asukkaiden 
haavoittuvuus erilaisten ulkoisten uhkien, 
kuten pitkien sähkökatkojen aikana on lisään- 
tynyt ja niihin varautuminen on vajavaista 
useilla kylillä. Tarvitaan turvallisuus- ja 
varautumissuunnitelmia sekä lisää tietoa ja 
osaamista varautumisesta ja turvallisuudesta 
eri häiriötilanteissa.

Uusia päätöksiä ELY-keskuksesta

Kuudestaan ry:n rahoittamiin yritystuki- ja 
hankehakemuksiin on saatu ELY-keskuk- 
sesta lisää päätöksiä;

Yleishyödylliset kehittämishankkeet: Ähtäri 
Zoo Resort, Hyvinvointia talviliikunnasta 

Yritystuet:  
Kuortaneen energiaosuuskunta, investointituki 
Acalor Oy, investointituki 
Mertala Jukka-Pekka, investointituki FIXULUX 
OY, perustamistuki 

Mikäli haluat tutustua rahoittamiimme 
hankkeisiin tarkemmin, Hankepäätökset 
2016 -julkaisu löytyy nettisivuiltamme 
osoitteesta;  www.kuudestaan.net.  
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Aktiivisuutta kyliin -teemahankkeeseen saatiin run-
saasti hakemuksia ja joukossa oli ilahduttavan paljon 
myös uusia hakijoita. Hankkeilla toteutettavat inves-
toinnit tulevat kaikkien yhteiseen käyttöön.  Teema-
hankkeella rahoitettavien pienten investointien tuen 
kokonaiskustannukset ovat 2.000-10.000 euron välil-
lä ja hankkeiden tukitaso on 75 prosenttia. Hankkeet 
tullaan toteuttamaan 31.10.2018 mennessä. Tukea 
saaneille tullaan järjestämään koulutusta toimepitei-
den toteutukseen ja hallinnointiin alkuvuodesta 2018.  

Myönteisen päätöksen hallituksen kokouksessa 
30.11 saivat seuraavat 19 investointia:  

1. Alavuden kaupunki rakentaa Luomanpuistoon Kirk-
kojärven rannalle Tusan maisemareitin. Jo olemassa
olevaa puistopolkua jatketaan noin 300 metriä ja polulle
ajetaan täyte- ja pintamassat. Hankkeen kustannusarvio
on 10.000,00 euroa.

2. Boxing Ähtäri ry hankkii nykkeilyvälineitä  ja –
varusteita. Hankkeen kustannusarvio on 6666,67 euroa.

3. Hautakylän kyläyhdistys ry uusii kylätalon pihassa
olevan luistelukentän pohjan ja laidat. Lisäksi hankitaan
luistinten teroituskone. Hankkeen kustannusarvio on
6.471,60 euroa.

4. Kuortaneen kunta hankkii kulttuuripyöräreitin opaste-
taulut. Pyöräilyreitti kulkee historiallisesti ja kulttuurisesti
arvokkaasta kohteesta toiseen, joita löytyy jokaisesta
Kuortaneen kylästä. Hankkeen kustannusarvio on
4.145,06 euroa.

5. Kuortaneen kunto ry kunnostaa KuKun majan lattian,
remontoi julkisivua ja parantaa pihavalaistusta. Hank-
keen kustannusarvio on 6.572,00 euroa.

6. Laasalan kyläseura ry rakentaa Alasen lammen ui-
marantaan saunamökin. Hankkeen kustannusarvo on=
10.000,00 euroa.

7. Lions Club Kuortane ry jatkaa Terwa-frisbeegolf-
rataa Aholankankaalla. Hankkeen= kustannusarvio on 
10.000,00 euroa.

8. Leppälän maa- ja kotitalousseura rakentaa 
Maamiesseurantaloon  näyttämön ja hankkii näyttämö-
valot ja karaokelaitteet. Hankkeen kustannusarvio on 
4.680,00 euroa.

9. Mäyryn kyläyhdistys ry hankkii lisää harrastevälinei-
tä, muun muassa kanootin, kajakin ja  frisbeegolfkorit. =
Lisäksi korjataan yhdistyksen omistaman Piilopirtin ja=
saunan portaat. Hankkeen kustannusarvio on 7.349,90 =
euroa.

10. Rantatöysän metsästysseura ry hankkii 
porakaivon ja aggregaatin.  Hankkeen kustannusarvio 
on 5.340,00 euroa. 

Aktiivisuutta kyliin -teemahankeella rahoitetaan 19 investointia 

11. Saurun seudun maa- ja kotitalousseura ry
hankkii sup-laudat, melat ja kelluntaliivit Lauttosen 
uimarantaan. Hankkeen kustannusarvio on 2.450,00 
euroa.

12. Savolankylän maa- ja kotitalousseura ry raken-
taa paloturvallisen hiekkakentän muun muassa pääsi-
äiskokkoa varten.  Lisäksi rakennetaan pysyvä laavu-
paikka, jota voi hyödyntää ympäri vuoden. Hankkeen
kustannusarvio on 10.000,00 euroa.

13. Sedu rakentaa Ähtärin Tuomarniemen puulaji-
puistoon kilometrin mittaisen esteettömän polkureitin 
ja sen varrelle esteettömän taukopaikan. Lisäksi 
toteutetaan polun ja lajien info- ja opastusjärjestelmä 
toimivaksi muun muassa QR-koodien avulla. 
Hankkeen kustannusarvio on 8.334,20 euroa.

14. Soinin Eläinystävät ry rakentaa koirapuiston,
jossa koiria voidaan kouluttaa ja harrastaa esimerkiksi  
agilityä. Hankkeen kustannusarvio on 6.347,00 euroa.

15. Soinin sisu ry:n pyöräilyjaosto hankkii fatbiket
(5kpl) tarvikkeineen. Lisäksi Naisjaosto hankkii teltta-
katoksen ulkona järjestettäviä tapahtumia varten. 
Hankkeen kustannusarvio on 8.151,00 euroa.

16. Suomenselän koskikalastajat ry kunnostaa Nie-
misjoen retkeily- ja kalastusreitin opasteineen ja siltoi-
neen.  Hankkeen kustannusarvio on 8.806,00 euroa.

17. Suomenselän Pegasus ry korjauttaa omistaman-
sa tähtitornin kupolin ja hankkii aurinkokaukoputken.
Hankkeen kustannusarvio on 4.705,00 euroa.

18. Suomenselän Satanen ry rakentaa taukopaikaksi
puolikodan tulipaikkoineen sekä liiterin uuden latureitin
viereen. Hankkeen kustannusarvio on 7.822,00 euroa.

19. Tohnin Kyläseura ry hankkii kyläseuran tiloihin il-
malämpöpumpun ja umpisäiliön sekä uusii keittiö-
kalusteita sekä saneeraa talousvesijärjestelmää.
Hankkeen kustannusarvio on  10.000,00 euroa.
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Soinin kunta hakee uutta nostetta matkailuun

Soinin kunta hakee nostetta matkailuun Leader- 
rahoitteisilla hankkeilla. Luontomatkailun kehittä-
miseen keskittyvä ExtremePark -hanke on jo hy-
vässä vauhdissa kun taas paikallistuntemuksen ja -
identiteetin  vahvistamiseen ja Soinin tunnettuuden 
lisäämiseen keskittyvä Soini 1868 - hanke käynnis-
tyy ensi vuoden alussa.  

ExtremePark kehittää luontoon liittyvää matkailupalve-
lutoimintaa Soinissa. 

-Kärkikohteitamme ovat Vuorenmaan ja Arpaisten alu-
eet. Pyrimme luomaan Soinista paikan, joka palvelee
lähiseudun kasvavien matkailijamäärien tarpeita, ker-
too hankevetäjä Kari Laasala.

Vuorenmaan rinnehiihtoaluetta pyritäänkin kehittä-
mään monitoimipuistoksi, jossa olisi matkailijoille mie-
lenkiintoista aktiviteettiä tarjolla ympäri vuoden. Ret-
keilyn ja pyöräilyn ohella matkailijoille suunnitellaan 
monenlaista ohjattua liikuntaa, esimerkiksi kalliokii-
peilyä ja koskimelontaa.

Kiinnostava taustatieto ja historian tuominen tähän 
päivään tuo matkailuun uutta houkuttelevuutta. 
Tavoitteena on muun muassa koota verkkosivusto 
sekä julkaisuja, jossa tarinat pääsevät kaikkien 
nähtäville ja paikallistieto matkailijoiden käyttöön. 

Soini 1868 -hankkeen valmistelussa vahvasti mukana 
ollut Soinin uusi kunnanjohtaja Juha Viitasaari näkee 
hanketyön merkityksen keskeiseksi nyt ja jatkossa. 

-Hanketyön rooli on korostunut 2000-luvulla ja
korostuu entisestään. Kunnan rahoitusta on kiristetty
ja hankkeet antavat erittäin hyvän työkalun toteuttaa
aluetta ja kuntaa kehittäviä toimia, jotka eivät ole
kunnan ydintehtäviä. Uskon, että kuntienkin on
sopeuduttava yhä enemmän hankemaiseen toimin- 
taan ja useiden rahoituslähteiden hyödyntämiseen
perinteisten valtionosuuksien ohella, Viitasaari toteaa.

Kuudestaan ry:n toimisto on kiinni 23.12.2017 
-7.1.2018 välisen ajan

Myös Soinin luonto- ja virkistysreittien kehittämis-
tarpeet kartoitetaan hankkeessa ja yhdistyksiä avus-
tetaan investointihankkeiden haussa. Lisäksi majoitus-
palveluja kehitetään uudenlaista tuottajamallia kartoit-
tamalla. 

Historian tuntemus vahvistaa paikallisidentiteettiä

Soinin kunta täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Soini 
1868-hanke koostaa kuvan Soinin historiasta ja nykyi-
syydestä. Tarkoitus on sekä vahvistaa paikallisiden-
titeettiä ja -tuntemusta että kehittää matkailijoiden 
Soini-tietoutta.  




