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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%).
Aarreranta Oy perusti lastensuojeluyksikön Ähtäriin

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 yritystukea saaneita yrityksiä.
Monipuolinen Autopirtti palvelee

Aarreranta Oy on kolmen sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisen perustama yksityinen lastensuojelun sijaishuoltopalvelua 7-13 -vuotiaille lapsille
kodinomaisessa, seitsemänpaikkaisessa
yksikössä tarjoava yritys.
Perustamistuen avulla yrityksen toiminta
saatiin käynnistettyä laadukkaasti ja
suunnitelmallisesti ja yrittäjien sekä työntekijöiden osaamista lisättiin asiantuntijaapua käyttäen.
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.

Ähtäriläinen yrittäjä Hanna Niemenmaa on ostanut ja remontoinut Automuseonakin toimineen rakennuksen
AutoPirtiksi. Yritys on saanut Kuudestaan ry:ltä yritystukea talon ostoon, remonttiin ja kalustohankintoihin. Tiloihin rakennettu keittiö mahdollistaa monipuolisen ravintolatoiminnan. Talo toimii hyvin myös erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana
hyvien kokoustilojen ansiosta. Noin
200 henkeä vetävässä Pirttihallissa
järjestetään puolestaan muun muassa tanssi- ja karaoke-iltoja.
Talossa on pieni lähiruokamyymälä
sekä kirpputori. Isot paikoitustilat
vetävät raskaan liikenteen kuljettajia
pitämään ruokataukoja AutoPirttiin,
lisäksi kuljettajilla on käytössään
suihkutilat. AutoPirtin toiminta on
lähtenyt hyvin käyntiin ja tulevaisuus
näyttää valoisalta. Sijainti 18-tien
välittömässä läheisyydessä mahdollistaa isojenkin asiakasvirtojen pysähtymisen AutoPirtille.
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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.

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 prosesToimenpiteiden myötä yrityksen brändi kehittyy ja palvelutuotteiden tunnettavuus paranee. Uudesta yritysilmees- sista ei jäänyt sellainen kuva, Liius kertoo.
tä ja kotisivuista saatiin jo positiivista palautetta muun
muassa SähköTeleValoAV 2018 -messuilla Jyväskyläs- FIXULUX Oy:n tulevaisuudensuunnitelmat ovat selsä. Kyseessä oli ensimmäinen messutapahtuma, johon keät. -Jatkossakin tarkoituksenamme on kasvattaa yriFIXULUX Oy osallistui. Palveluiden lisäksi messuilla esi- tystä kannattavasti. Perutamistuen avulla tehdyt kehiteltiin yrityksen kehittämän Fixulogger®-laitteen proto- tystoimenpiteet vauhdittavat kasvua ja uusien työntekityyppi, johon perustuen asiakkaille voidaan tulevaisuu- jöiden palkkausta. Haemme parasta aikaa sähkösuundessa tarjota uusi innovatiivinen ja kustannustehokas nittelijaa yritykseemme, Liius kertoo.
palvelutuote.

Toimitusjohtaja Jonna Liius ja uudistuneen yritysilmeen mukainen messuosasto SähköTeleValoAV 2018 -messuilla Jyväskylässä.
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Vaneripaikka laajensi
SM-Tukku Oy/Vaneripaikka on vuonna 1990 perustettu alavutelainen perheyritys. Vaneri- ja levytuotteiden
jalostukseen keskittyvä yritys toimittaa suurimman osan
jatkojalostetuista tuotteistaan alihankintana vientiin
ympäri maailmaa.
Yritys haki Kuudestaan ry:ltä Leader-tukea 625 m2:n
laajennukselle. Samalla hankkeella rakennettiin uusi,
nykyaikaisia vaatimuksia vastaava sähköpääkeskus
ja lämmityksen osalta siirryttiin kaukolämpöön. Lisäksi
piha asfaltoitiin.
-Tehty laajennus mahdollisti sisälogistiikan järkeistämisen ja palvelujen parantamisen. Laajennuksen myötä myös uusi koneinvestointi on tulevaisuudessa mahdollinen, toteaa yrittäjä Hannu Mäkelä.

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, mitä kannattaa hakea ja miten

Ari Paalanen on ollut tyytyväinen käytettynä
hankittuun höyläkoneeseen.

hakeminen tapahtuu, Paalanen kertoo.
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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Akonkosken Saha Oy teki koneinvestoinnin
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.
Vienti suuntautuu Englantiin, Espanjaan, 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 Akoskosken Saha Oy automatisoi
sahatavarakappaleiden annostelun, lisäsi tuotantokapasiteettia ja paransi yrityksen kilpailukykyä vientimarkkinoilla.

Kuudestaan ry:n Road Tripillä tutustuttiin Akonkosken Sahan toimintaan.

Kuudestaan ry:n hallituksen myöntämät yritystuet
Acalor Oy, Tuotantokoneiden uudistaminen
Yritykselle hankittiin uusien ja nykyaikaisten standardien mukaiset koneet.
Tuurin Peltikeskus Oy, Uuden koneen hankinta
Toimintaa laajennettiin ja tehostettiin sekä palvelua
parannettiin uuden koneen avulla.
Kuljetus-Savolainen Oy, Jätepaalaimen rakentaminen
Yritys rakensi jätepaalaimen, joka mahdollisti yrityksen toiminnan laajentamisen.
Kuortaneen energiaosuuskunta, investointituki
Yritys hankki kaukolämmön automaattisen mittariluennan.
Kotileipomo Paula Kahra, leipomolaitteiden
hankinta
Leipomoon tehtiin lisäinvestointi gluteenittomien leivonnaisten kysynnän kasvaessa. Investoinnilla
hankittiin uusia leipomolaitteita täydentämään laitekantaa.
Puusepänliike T. Metsoila Oy, Kone- ja trukkiinvestointi
Yritys teki koneinvestoinnin kalusteiden valmistukseen.
Masa-Metalli Oy, investointihankkeet
Yritys on toteuttanut kaksi investointihanketta. Ensimmäisessä hankkeessa yritys hankki hitsauslaitteet ja ilmanvaihtokoneen, toisessa levyleikkurin
ja särmäyspuristimen.
JT-Asunmaa Oy, hallin laajennus
Yritys laajensi hallin sekä teki kone- ja laiteinvestointeja.
HTR-Steel Oy, koneinvestointi
Yritys teki koneinvestoinnin alumiinin työstöön.

Aisikon Oy, koneinvestointi
Investoinnilla hankittiin yritykselle 5-akselinen sorvauskeskus.
Hotelli-Ravintola Alavus 66 Oy, hotellitoiminnan
käynnistäminen
Hotelliin tehtiin kone- ja kalustohankintoja majoituspalvelutoiminnan käynnistyessä.
Sarmaplan Oy, Suunnittelukapasiteetin
lisääminen
Investoinnilla kehitettiin yrityksen toimintaa ja toimintatapoja sekä lisättiin suunnittelukapasiteettia ja laajennettiin suunnittelutarjontaa.
Sun Kino Oy, Alavuden Kuntokeskus Auran
laajennus
Investoinnilla laajennettiin Alavuden kuntokeskus
Auran kuntokeskuksen salipuolta, rakennettiin varasto ja hankittiin ryhmäliikuntaan step-laudat.
Mertala Jukka-Pekka, koneinvestointi
Investoinnilla hankittiin tarkkuuspyörösaha, asennutettiin se ja koulutettiin työntekijät sahan käyttöön.
Junamajoitus Haukka
Yritys haki investointitukea majoituskäytössä olevan
junan mittaviin uudistuksiin.
Samulin grilli Ari Viitanen Ky, grillin laajennus
Yritys haki investointitukea yrityksen tilojen laajentamiseen, joka mahdollistaa yrityksen toiminnan monipuolistamisen.
Kioski-kahvila Mylly, Myllymäen kylän palvelupiste
Ähtärin Myllymäen kylälle perustetaan kioski-kahvila
ja kylän palvelupiste. Yritys haki investointitukea tilan
hankintaan ja peruskorjauksiin sekä kone- ja kalustohankintoihin.

