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Tulevat Kuudestaan ry:n hallituksen
kokoukset

21.3. Alavudella
25.4. Kuortaneella
23.5. Soinissa
Kokouksiin tulevien hakemusten tulee
olla Kuudestaan ry:n toimistolla tai
Hyrrässä kaksi viikkoa ennen kokousta ehtiäkseen esityslistalle.

Kuudestaan ry mukana Yrittäjät
Areenalla -messuilla Alavudella
Yrittäjät Areenalla -messut pidetään
Alavuden jäähallilla 21.-22.4. Leader
Kuudestaan löytyy messuosastolta
B7.
Erinomainen mahdollisuus tulla keskustelemaan, olisiko sinun yritykselläsi
mahdollisuutta saada yritystukea!
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;
Risto Kiilunen, hallituksen jäsen
Kuka olet, mistä tulet?

Nimeni on Risto Kiilunen
ja olen lähtöisin Alavudelta Löyän kylältä aivan
Kuortaneen rajalta. Nykyisin asun Kuortaneella,
jonne olen muuttanut
1970-luvun lopulla. Elämäntyöni olen tehnyt yrittäjänä puusepän alalla, jota on kestänyt aina 1980luvun alusta saakka, toki
tällä hetkellä vain harrastuksena, sillä pääsin viime
vuonna liittymään eläkeläisten suureen joukkoon.
Perheessäni on vaimoni
Riitan lisäksi kolme lasta, kaksi poikaa ja tytär, jotka elävät jo
omaa talouttaan. Seuraavaa sukupolveakin on jo ehtinyt kertyä kuusi lastenlasta, jotka pitävät huolen, että aika ei pääse
käymään pitkäksi.
Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa toimimisen?
Kuudestaan ry:n hallituksessa alkaa takaraja häämöttää,
koska sallitut vuodet täyttyvät pian. Toiminta yhdistyksessä
on ollut antoisaa aikaa, kun on päässyt seuraamaan lähialueiden kehitystä aitiopaikalta. Erittäin hienoa on ollut tutustuminen uusiin ihmisiin, jotka ovat laittaneet itsensä likoon alueen elinvoimaisuuden puolesta. Aktiivisen yrityselämän aikana jäi kaikki muu alueen toiminta varsin vähäiseksi.
Täytyy sanoa, että näiden vuosien aikana Kuudestaan ry:n
hallituksen kokoukset ovat olleet antoisia hetkiä hyvässä
seurassa. Päätökset ovat olleet helppoja, koska asiat on
valmisteltu perusteellisesti.
Millä mielellä jätät Kuudestaan ry:n hallituksen ja mitä
vinkkejä sinulla olisi tuleville hallituksen jäsenille?
Jatkossa toivoisin, että varsinkin yritykset olisivat enemmän
mukana hakemassa sitä pientä osaa avustuksesta, mikä niille on mahdollista. Moni yrittäjä on kuitenkin jättänyt tilaisuuden käyttämättä peläten liian suurta paperien määrää. Itse
olen kuitenkin asiasta hieman toista mieltä, koska meillä on
erittäin pätevää henkilökuntaa toimistolla. Sieltä löytyy kyllä
apu varmasti kiperiinkin kysymyksiin. Rohkeasti vain kysymään neuvoa ja mahdollisuuksia ennen hankkeen toteuttamista. Kaikkea hyvää myös jatkossa Kuudestaan ry:lle ja
mukana oleville henkilöille. Tämä on hienoa ja antoisaa
työtä.

Pandat mullistavat matkailun
Pandatalo aukesi Ähtärissä yleisölle 17.2. Lumin ja Pyryn ensimmäiset lumileikit saivat huomiota ympäri maailmaa. Esimerkiksi Kiinan
CCTV:n kuvaaman materiaalin Lumista ja Pyrystä sekä Talviuinnin SM-kisoista on nähnyt yli
miljardi katsojaa. Odotukset Ähtärissä ja
lähiympäristössä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin matkailijamäärien kasvusta ja matkailusesongin pitenemisestä ovat korkealla.
Pandojen saapumisen johdosta alueella on
käynnistynyt matkailun kehittämiseen tähtääviä
hankkeita niin Ähtärissä kuin lähikunnissakin.
Hankkeet pyrkivät tekemään nykyisestä, kesään
keskittyvästä matkailukaudesta ympärivuotista.
Lisäksi matkailijoiden viipymistä alueella pyritään pidentämään erilaisten palvelujen avulla.
Ähtäri Zoo Resort Oy:n Hyvinvointia talviliikunnasta -hanke tukee niin paikallisten kuin
matkailijoidenkin viihtyvyyttä kehittämällä monipuolisesti talviaktiviteetteja Ähtärissä. Hankkeessa esimerkiksi luodaan toimintamalli, jonka
avulla seutukunnassa voidaan organisoidusti
järjestää suuria talvitapahtumia tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kesken. Ähtäri Zoo Panda Visit -kumppanuushankkeessa
pyritään Etelä-Pohjanmaan matkailuverkoston
yhteistyön edellytysten parantamiseen. Hankkeen aikana luodaan ja toteutetaan jatkuva
asiakaskokemus-tuotekehitysprosessi,
jossa
osallistujat, sekä matkailuyrittäjät että asiakkaat,
ovat mukana aktiivisina toimijoina yhteisöllisessä kehittämistyössä. Hanke antaa konkreettisen
mallin sekä työkaluja tuotteiden ja liiketoiminnan
uudistamiseen paremmin kannattavaksi.
Soinissa ExtremePark ja Soini 1868 -hankkeet
tarjoavat matkailijoille elämyksiä. ExtremePark
kehittää Vuorenmaan ja Arpaisten alueita palvelemaan matkailijoiden tarpeita. Vuorenmaasta
on tarkoitus tulla luonnon monitoimipuisto, jossa
matkailijoille on tarjolla mielenkiintoista aktiviteettia vuoden ympäri. Soini 1868 -hankkeessa
puolestaan historia tuodaan tähän päivään; tarinat ja paikallistieto tuovat matkailuun uutta houkuttelevuutta.
Alavuden Kehitys Oy:n Elämyksiä ja ryhmäretkiä Alavudella -hankkeessa ideoidaan Alavudella toteutettavaksi sopivia ryhmämatkakonsepteja. Hankkeessa muun muassa kerätään
tarinoita, joiden pohjalta matkailijoille voisi luoda
elämyksellisiä palveluita sekä etsitään elämysoppaiksi sopivia henkilöitä.
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Kuudestaan ry:n yritystuet
Yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia aloittaville, laajentaville tai toimintaansa kehittäville yrityksille. Kuudestaan ry on varautunut rahoituksessaan tukemaan
mahdollisimman monia paikallisia yrityksiä kuluvana
vuonna.
Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan
aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Tukea
myönnetään 20 prosenttia hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Minimi-investointi on 10
000 euroa (alv 0%).

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan
yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen tai
liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle. Tuki
on tarkoitettu erityisesti kehittyville aloille. Lisäksi tukea
voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja
kehittämistä edistävien kokeilujen toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää vähintään 5 000 euroa ja enintään
35 000 euroa.
Seuraavaksi
esittelyssä
Kuudestaan
ry:ltä
investointitukea saanut Konsepa Oy sekä yrityksen
perustamistukea saanut FIXULUX Oy.

Konsepa Oy laajentaa uusiin tuotteisiin
Konsepa Oy on vuonna 1998 perustettu ovi- ja ikkunateollisuuden yritys Alavudella. 15 henkeä työllistävä yritys valmistaa ovi- ja ikkunatehtaille listoja, ikkunoiden ristikoita sekä ovien kynnyksiä ja karmeja,
lisäksi ulko-ovien kasausta, liimausta ja CNC-koneistusta tehdään alihankintana. Konsepa Oy:n toimitukset perustuvat pitkiin sopimuksiin ja asiakkaat tuntevat yrityksen hyvin. Asiakkailta on tullut tarve myös
uusille tuotteille.
Uusiin tuotteisiin laajentaakseen Konsepa Oy on hakenut Leader-rahoitusta kahteen kone- ja laitehankintaan. Yritykseen on hankittu höyläkone ja katkaisulinja. Tämän lisäksi on uusittu purunpoistojärjestelmä
sekä ilmankostutusjärjestelmä ja varastohyllyjä.
Yrityksen pääomistaja Ari Paalanen koki tuen hakemisen helpoksi ja vaivattomaksi. Mauri Haapasaari
Alavuden Kehitys Oy:stä tuli paikalle yrityksen tiloihin
ja neuvoi hakemuksen tekemisessä.
Sain Maurilta ja Kuudestaan ry:n henkilökunnalta
hyvää opastusta siihen, että mitä kannattaa hakea ja
miten hakeminen tapahtuu, Paalanen kertoo.

Ari Paalanen on ollut tyytyväinen käytettynä
hankittuun höyläkoneeseen.

Yrittäjä on erityisen tyytyväinen siihen, että myös käytettyihin koneisiin on jälleen mahdollista saada tukea.
-Hankkimamme käytetty höyläkone oli merkittävästi
uutta edullisempi, mutta toiminnaltaan uuden
veroinen.
Konsepa Oy:n tulevaisuus näyttää valoisalta. Tilausten
määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Merkittävimpiä asiakkaita yritykselle ovat Alavus Ikkunat Oy sekä
Mattiovi Oy. Paalanen kertoo, että yritykselle hankitut
höyläkone ja katkaisulinja tulevat vaikuttamaan
positiivisesti yrityksen liikevaihtoon. -Investointien
avulla tuotevalikoimaamme saatiin ulko-ovien ja
parvekeovien
karmit.
Uudet
tuotteet
lisäävät
liikevaihtoa ja saamme palkata yhden tai kaksi uutta
työntekijää lisää. Seuraavaksi katsotaan tuotantoa,
harkitsemme CNC-koneen hankintaa, mutta se on iso
investointi ja sitä mietitään tämän vuoden jälkeen
tarkemmin.

Uusi katkaisulinja mahdollistaa laajentamisen uusiin tuotteisiin.
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FIXULUX Oy kasvuun uuden yritysilmeen ja laatutyön siivittämänä
2015 perustettu FIXULUX Oy tarjoaa asiakkailleen energia- ja kustannustehokkaita valaistusratkaisuja; valaistuksen suunnittelua ja asiantuntijapalveluita, Fixulogger®
käyttöasteen mittauspalvelua sekä valaistuksen sähkösuunnittelua.
Kahden hengen kasvuyritys haki perustamistukea Kuudestaan ry:ltä. Perustamistuki mahdollisti yrityksen teettämän markkinatutkimuksen, jonka avulla saatiin tietoa
asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Lisäksi FIXULUX Oy
loi
yhteistyössä
Aava
&
Bangin
kanssa
markkinointikonseptin. Yritykselle luotiin kokonaan uusi
yritysilme yhteistyössä Visual Editor Teija Pasasen
kanssa. Yritysilme sisälsi esitteet, käyntikortit, logon
sekä messuosaston. Uuden yritysilmeen mukaiset
verkkosivut toteutti Webdesign Miia Ylinen.
Toimenpiteiden myötä yrityksen brändi kehittyy ja palvelutuotteiden tunnettavuus paranee. Uudesta yritysilmeestä ja kotisivuista saatiin jo positiivista palautetta muun
muassa SähköTeleValoAV 2018 -messuilla Jyväskylässä. Kyseessä oli ensimmäinen messutapahtuma, johon
FIXULUX Oy osallistui. Palveluiden lisäksi messuilla esiteltiin yrityksen kehittämän Fixulogger®-laitteen prototyyppi, johon perustuen asiakkaille voidaan tulevaisuudessa tarjota uusi innovatiivinen ja kustannustehokas
palvelutuote.

Perutamistuki mahdollisti myös johtamisjärjestelmän
kehittämisen ja tammikuussa 2018 yritykselle myönnettiin laadukkaasta johtamisjärjestelmästä kertova
ISO 9001:2015 -sertifikaatti. Johtamisjärjestelmään ja
laatutyöhön panostaminen tukee yrityksen kasvua ja
kehitystä tulevaisuudessa. Sertifioinnin avulla mikroyrityksen on mahdollista päästä mukaan myös vaativiin
projekteihin, joihin ilman laatusertifiointia ei ole
mahdollista päästä.
Yrityksen toimitusjohtaja Jonna Liius on tyytyväinen
Leader-tuen hakuprosessiin. -Tuen hakemisessa olin
positiivisesti yllättynyt, että hyvin valmistellun
hakemuksen avulla asiat etenivät niin mutkattomasti.
Yrittäjien keskuudessa kuvitellaan usein, että erilaisten
tukien hakeminen on hyvin byrokraattista, mutta tästä
prosessista ei jäänyt sellainen kuva, Liius kertoo.
FIXULUX Oy:n tulevaisuudensuunnitelmat ovat
selkeät. -Jatkossakin tarkoituksenamme on kasvattaa
yritystä kannattavasti. Perutamistuen avulla tehdyt
kehitystoimenpiteet vauhdittavat kasvua ja uusien
työntekijöiden palkkausta. Haemme parasta aikaa
sähkösuunnittelijaa yritykseemme, Liius kertoo.

Toimitusjohtaja Jonna Liius ja uudistuneen yritysilmeen mukainen messuosasto SähköTeleValoAV 2018 -messuilla Jyväskylässä.

