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Kylähanke kiertää syyskuussa kaikki 
alueen neljä kuntaa kyläiltojen mer-
keissä. Kuntakohtaiset kyläillat on tar-
koitettu kaikille yhdistystoimijoille.  

Kyläilloissa käsitellään ajankohtaisia 
yhdistysasioita, kyläturvallisuusasioita 
sekä digitaalisen osaamisen lisäämis-
tä. Kylähanke tarjoaa apua kyläturvalli-
suuden lisäämiseen ja varautumiseen 
sekä digiosaamisen kasvattamiseen 
esimerkiksi matalan kynnyksen digi-
kahviloita järjestämällä. Kyläilloissa ju-
tellaan muutoinkin, minkälaista osaa-
mista alueelle tarvitaan lisää ja voisiko 
kylähanke olla avuksi. 

Kyläillat on jo pidetty Soinissa ja Ähtä-
rissä. Tilaisuuksissa on jo sovittu tule-
vista turvallisuus- ja varautumistilai-
suuksista sekä Ähtäriin järjestettävästä 
yhdistyskoulutusillasta. Alavudella ky-
läilta järjestetään 18.9. ja Kuortaneella 
20.9. Kyläilloissa on mukana myös 
kunnanjohtaja tai muu kunnan tai kau-
pungin edustaja kertomassa paikka-
kunnan kuulumiset ja terveiset alueen 
toimijoille. Muuttuvassa maakunnassa 
kunnan ja yhdistysten vuoropuhelu on 
entistä tärkeämpää. Alavuden, Kuorta-
neen ja Ähtärin tilaisuuksissa on mu-
kana myös Lakeudenportin kansalais-
opiston rehtori Arto Juurakko, joka ker-
too kansalaisopiston toiminnasta ja ot-
taa ideoita ja vinkkejä vastaan.  

Lisätietoja; Jaana Sippola / KYLILLE II 
–hanke

Syksyn kyläillat

Kyläillat ovat luonteeltaan keskustelevia. 
Kuva: Jussi Paarvala

Uusia päätöksiä ELY:stä

Kuudestaan ry:n rahoittamiin yritys-
tuki- ja kehittämishankkeisiin on 
saatu ELY-keskuksesta lisää 
päätöksiä;   

Yritystuet: 

KONSEPA OY; Höyläkoneen han-
kinta 
MASA-METALLI OY; Levyleikkurin  
ja särmäyspuristimen hankinta 
JT-ASUNMAA OY; Hallin laajennus 
ja kone- sekä laiteinvestoinnit 
KOIVISTON KUKKA- JA HAUTAUS 
OY; Kastelulaite koneelliseen kaste-
luun 
KUORASJÄRVEN KARTANO OY; 
Perustamistuki graafisen ilmeen ja 
markkinoinnin asiantuntijapalveluihin 
JUNAMAJOITUS HAUKKA; 
Junamajoituksen investoinnit 
KIOSKI-KAHVILA MYLLY; 
Myllymäen kylän palvelupisteen 
investoinnit 
CNC-KONEISTUS HARRI RAJA-
LAAKSO; CNC-jyrsimen hankinta 
KOLARITYÖ PERÄKANGAS KY; 
Korikorjaamon ja maalaamon tuo-
tantoprosessin kehittäminen 

Kehittämishankkeet: 

SOININ KUNTA; Soini 1868 
ÄHTÄRIN KAUPUNKI; Digitalisaatio 
osana palveluja 
SEAMK OY; Puusta ruokaa -esisel-
vityshanke 
ÄHTÄRIN ETELÄINEN OSAKAS-
KUNTA; Vähä-Haapajärven kunnos-
tussuunnitelma 
ALAVUDEN KEHITYS OY; 
Elämyksiä ja ryhmäretkiä Alavudella 
- yleishyödyllinen hanke
KUORTANEEN URHEILUOPISTO-
SÄÄTIÖ; Kuortaneen maastopyörä-
reittien kehittämishanke
KUUDESTAAN RY; Eco North
ÄHTÄRIN ZOO RESORT OY; Ähtä-
rin ulkoilupaikkojen kunnostussuun-
nitelmahanke
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;  
Jukka Kotola, hallituksen puheenjohtaja

Kuka olet, mistä tulet? 

lun biologian ja maantieteen opetuksesta joten meillä 
värkätään ympäristöasioiden kanssa laidasta laitaan. 
Perheeseemme kuuluu yläasteen aloittanut heppatyttö 
Kaisla ja lukion viimeistä vuotta käyvä ja punttisalin rau-
toja kolisteleva Aarni. Perheen naisväki harrastaa koko-
naisvaltaisesti hevosia; laitumella kirmaa quarterit Nixa 
ja Neela, paint Lily sekä uutena tulokkaana miniatyyri-
heppa Ulpukka. Iltalenkkiseuraa ja rapsutusterapiaa tar-
joaa australianpaimenkoira Ankka. Omiin harrastuksiin 
kuuluu kalastus lähes kaikissa muodoissa, kitaransoitto, 
lukeminen, pienimuotoiset tutkimusprojektit sekä järjes-
tötoiminta Kuortaneen reserviläisissä ja LC Kuortanees-
sa. 

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa 
toimimisen?  
Olen hallituksessa tällä kertaa julkishallinnon edustaja. 
Alkava hallituskausi on järjestyksessään kolmas, aikai-
semmin olen ollut varajäsenenä ja hallituksen varapu-
heenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajuus antaa nä-
köalapaikan ja työkalut seutukunnan kehittämiseen yh-
dessä muiden jäsenten ja yhdistyksen toimihenkilöiden 
kanssa. Olen ollut vuosien varrella useissa vesistöjen 
kunnostuksiin liittyvissä kehittämishankkeissa viran puo-
lesta mukana ja leipätyön ulkopuolella hakijana ja to-
teuttajana mm. LC Kuortaneen hankkeissa. Kokemusta 
on siis karttunut ”aidan” molemmilta puolilta. Kuudes-
taan ry:n hallituksen jäsenet koostuvat ”kylien naisista ja 
miehistä” joilla on erinomainen paikallistuntemus ja jo-
kaisella on tarjota tarvittaessa omaa erityisosaamista 
asiaan kuin asiaan. Päätöksenteko on helppoa kun asi-
at on valmisteltu hyvin, siitä suuri kiitos yhdistyksen 
työntekijöille. Jokaisesta tukihakemuksesta keskustel-
laan vilkkaasti ja hakemuksia puntaroidaan eri näkökul-
mista positiivinen pohjavire koko ajan säilyttäen. 

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n  
toiminnasta? 

Yhdistyksen strategiassa visio 2020 kuuluu seuraavasti: 
Alueemme on viihtyisä ja elinvoimainen, ja täällä on hy-
vä asua ja yrittää. Maailman myrskyt tuntuvat välillä 
myös meidän seutukunnassamme. Se, kuinka kuntam-
me ja kylämme pärjäävät alati muuttuvassa maailmassa 
on myös meistä itsestämme kiinni. Kuudestaan ry:n hal-
litus ja toimihenkilöt ovat valmiita tarttumaan haasteisiin 
ja kääntämään uhkat mahdollisuuksiksi, jotta meillä visi-
on mukaisesti on hyvä asua ja yrittää nyt ja vuoden 
2020 jälkeenkin. 

ESITTELYSSÄ; 
Kuudestaan ry:n kesäharjoittelija 
Giovanna Tanzi 

Olen Giovanna Tanzi, 25-vuotias italialainen opis-
kelija. Olen parhaillaan viimeistelemässä kansain-
välisten suhteiden opintojani Rooman yliopistossa. 
Olen kotoisin Etelä-Italiasta, meren rannalta. Olen 
työskennellyt aiemmin Suomessa puoli vuotta Kälviä-
läisellä koululla. Ihastuin Suomeen viime kertaisella 
vierailullani, vaikka elämä täysin erilaisessa kulttuuris-
sa ja ilmastossa ei ollutkaan aina helppoa. Matkus-
taminen on upeaa, kun vierailee viikon tai pari jos-
sakin turistina ja lähtee sen jälkeen pois. Itse pyrin 
aina lähtemään ulkomaille siten, että ehdin asettua ja 
tutustua paikkaan. Ajatuksenani on jakaa paikallisten 
ihmisten elämäntyyli ja todella kokea alueen hyvät ja 
huonot puolet.  

Työtehtäviini Kuudestaan ry:ssä ovat kuuluneet Löy-
töretkiä Lähelle -blogitekstit, Allianssileirin suunnit-
telussa ja ohjaamisessa mukana oleminen sekä 
erilaisten materiaalien tuottaminen yhdistykselle. Olen 
iloinen, että päädyin uudelleen Suomeen, sain oppia 
työelämää varten, tutustuin entistä syvällisemmin 
tähän maahan ja sain viettää suomalaista kesää näin-
kin poikkeuksellisessa säässä.  

Suomi on hiljalleen alkanut tuntua toiselta kodilta ja 
jään kaipaamaan monia asioita täältä. Koen kuitenkin 
olevani valmis lähtemään etsimään kolmatta kotiani, 
käyttäen avuksi taitoja ja tietoja, jotka olen tältä 
matkalta saanut.  

Giovanna Tanzi tutustui harjoitteluaikanaan myös Kuortaneen
pohjalaistaloihin. 

Olen Kotolan Jukka  
Kuortaneen Ruonan  
kylältä. Olen toiminut 
Alavuden ja Kuorta- 
neen yhteisenä ym- 
päristöpäällikkönä  
vuodesta 1999 
alkaen. Vaimo Anu 
huolehtii Kuortaneen 
lukion ja yhteiskou- 
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Löytöretkiä Lähelle -blogissa uusia retki-
kohteita
Syysretkiä suunnitellessa kannattaa tutustua Kuudes-
taan ry:n ylläpitämään Löytöretkiä lähelle -blogiin. Blogi 
on täydentynyt kesän aikana lukuisilla uusilla retkikoh-
teilla.  

Lisäksi blogiin on saatu Giovanna Tanzin italialaisesta 
näkökulmasta kirjoitettuja tekstejä alueemme tunne-
tuimmista nähtävyyksistä. 

Kesä tarjosi mahdollisuuksia kansainvälistymiseen 

Allianssileirillä oli osallistujia ympäri maailmaa. 

Allianssileiri Soinissa ja Ähtärissä

Heinä- ja elokuun vaihteessa Youth Power -hanke jär-
jesti yhteistyössä Soinin 4H:n ja Ähtärin nuorisotoimen 
kanssa kahden viikon mittaisen Allianssileirin. Leiriläisiä 
oli yhdeksän ympäri maailmaa. Päivisin leiriläiset tekivät 
yleishyödyllistä työtä, muun muassa maalasivat Soini-
seuran taloa, käänsivät markkinointitekstejä Ähtärin 
kaupungille ja tekivät mainosvideon Soinin kunnalle. 
Vapaa-aikana ohjelmassa oli tutustumista alueeseen ja 
monipuolisesti ohjelmaa yhdessä paikallisten nuorten 
kanssa. Allianssinuoret kiersivät alueemme nähtävyyk-
siä, pääsivät käymään paikallisten kodeissa ja tutustui-
vat alueen kauniiseen luontoon.  

Youth Power -hanke päättyy syyskuun lopussa. Kuu-
destaan ry:n nuorten parissa tehtävä työ kuitenkin jat-
kuu nuorten kansainvälistämiseen ja ympäristökasva-
tukseen keskittyvän Eco North -hankkeen merkeissä.  

Kuudestaan ry:n hallinnoima Youth Power -hanke tar-
josi alueemme nuorille kesällä 2018 monenlaisia kan-
sainvälistymismahdollisuuksia. 

 Kansainvälinen leiri Virossa 

Kesäkuussa 14 alueemme nuorta vietti viikon virolai-
sen hankekumppanimme Leader Paik Pandiveren alu-
eella Tamsalussa ja ympäryskunnissa. Leirin teemana 
oli nuorten kannustaminen yrittäjyyteen ja omien unel-
mien toteuttamiseen.  

Leirillä vierailtiin yrittäjyyskylässä, jossa nuorilla oli 
mahdollisuus päästä testaamaan, millaista on yrittäjän 
arki. Nuoret jaettiin toimimaan erilaisissa yrityksissä; 
mukana pelissä oli muun muassa vähittäistavarakaup-
pa, kampaamo, pankki, lääkäriasema ja mainostoimis-
to. Nuoret hankkivat yritykselle tuotannontekijöitä, tu-
tustuivat kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin, hakivat 
pankista lainaa, kävivät kauppaa ja pitivät kirjaa liike-
toiminnan kannattavuudesta. Rooleja yrittäjyyskylässä 
vaihdettiin muutamaan otteeseen, jotta nuorilla oli 
mahdollisuus päästä näkemään kylän elämää mones-
ta eri näkökulmasta. Lisäksi yrittäjyyskylässä päästiin 
kehittämään omaa liikeideaa ja myymään omaa tuo-
tetta muille pelaajille. Luento-osuudessa käytiin läpi, 
mistä yrittäjyydestä haaveilevan olisi hyvä lähteä liik-
keelle.  

Leirillä vierailtiin myös muun muassa puhtaan veden 
teemapuistossa ja kuultiin kuuluisan virolaisen moti-
vaatioluennoitsijan, Harald Leppiskin luento unelmien 
toteuttamisen tärkeydestä ja siitä, millaisilla keinoilla 
jokainen voi pyrkiä olemaan paras versio itsestään. 
Nuoret pääsivät myös paikalliseen köysiseikkailupuis-
toon ja tutustuivat alueen nähtävyyksiin.  

Uhoo-uutissivustolla luettavissa etelä-
pohjalaisten yrittäjien tarinoita
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteiseltä Uhoo-
uutissivustolta on luettavissa muun muassa Leader-
tukea saaneiden eteläpohjalaisten yrittäjien tarinoita. 
Sivustolta on myös mahdollista tilata neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. 

Sivustoa päivitetään säännöllisesti osana  Etelä-
Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistä ViestitELLEn-
hanketta.  

Seuraavalla sivulla luettavissa Uhoo-uutissivustoltakin 
löytyvä artikkeli, jossa alavutelaisen Kuorasjärven kar-
tanon yrittäjä, Katariina Kimpimäki kertoo tarinansa.
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Kuorasjärven kartano - maailmanmatkaaja palasi Kuorasjärven rannalle

-Välillä autan rakennusmiehiä parhaani mukaan yläker-
rassa ja välillä taas pyörittelen numeroita tai lihapullia, 
Kimpimäki nauraa ja jatkaa:

-Olen työholisti eikä minua haittaa, vaikka töitä on pal-
jon ja toisaalta tämä kaikki käy helposti, kun me asum-
me tässä samalla tontilla. 

Yläkerrassa riittää tällä hetkellä tekemistä, sillä sinne 
rakennetaan sekä kotia että vierashuoneita. 

-Kun vierashuoneet ovat valmiit, tarkoituksena on 
markkinoida paikkaa kansainvälisesti mm. verkkosivu-
jen hotels.com ja momondo.com kautta.

Katariina Kimpimäki on rakastanut ruoanlaittoa 
lapsesta asti. Ensimmäisen lukiovuoden jälkeen hän 
pääsi rotareiden vaihto-oppilaaksi ja lähti vaihtoon 
Australiaan. Palattuaan Suomeen hän vaihtoi lukiosta 
ammattikouluun opiskelemaan catering-alaa. Se oli as-
kel lähemmäs omaa unelmaa, jota hän tällä hetkellä 
elää Kuorasjärven kartanon yrittäjänä Alavuden Sy-
dänmaalla. 

Kimpimäki on työskennellyt ravintola-alalla opiskelujen 
ohella vuodesta 2004. Valmistuttuaan ammattikoulusta 
palveluvastaavaksi keväällä 2006 Kimpimäen seuraa-
va kesä meni työskennellessä Seinäjoen kaupungin 
kesäsiirtolan keittiöllä Kuorasjärven rannalla. 

-En ajatellut jatkaa ammattikorkeakouluun, mutta silloi-
nen työnantajani rohkaisi minua jatko-opintoihin. Hain 
ja pääsin opiskelemaan SeAMKiin restonomiksi.

Kuten lukiossa, Kimpimäki lähti harjoitteluun Austra-
liaan 2007 ja opiskelemaan International Business -
koulutusohjelmaan Malesiaan 2008. Kimpimäki 
valmistui restonomiksi 2009. 

-Olin hetken aikaa Seinäjoen kaupungilla esimies-
töissä, mutta syksyllä 2010 elämä vei Lahteen. Siellä 
työskentelin useammassa eri työpaikassa sekä -
asemassa, mm. ravintoloissa, kahviloissa ja suur-
keittiöillä. Kaikki alan työtehtävät, tiskarista esimie-
heksi, ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella.

Kohti omaa unelmaa 

Seitsemän vuoden jälkeen Kimpimäki totesi, että Lahti 
oli antanut hänelle sen, mitä sillä oli annettavanaan. 

-Päätin pitää pitämättömät lomani ja lähdin Australiaan 
ja Balille. Reissussa oli aikaa käydä läpi asioita. Kun 
tulin takaisin Suomeen, mainitsin äidilleni haaveestani, 
omasta pitopalvelusta, joka oli ollut mielessäni am-
mattikoulusta asti.

Äiti vinkkasi tyttärelleen työtoverinsa myynnissä ole-
vasta tilausravintolasta Kuorasjärven rannalla. Kimpi-
mäki ei entuudestaan tuntenut kyseistä paikkaa, 
entistä Kuorasjärven kansakoulua järven eteläpäässä. 

-Viime vuoden huhtikuussa kävin katsomassa paikkaa 
ja se oli heti siinä. Ryhdyin tekemään liiketoiminta-
suunnitelmaa ja lyyti alkoi kirjoittaa, kun Alavuden 
OmaSp myönsi minulle lainan.

Kimpimäki sai Kuudestaan ry:ltä rahoitusta yrityksen 
markkinointiin ja investointeihin. Leader-rahoituksen 
kautta Kimpimäki sai myös konsultointiapua pal-
velumallin toteutukseen ja ulkopuolista apua mahdol-
liseen vanhusten ruokapalvelun toteuttamisen kartoi-
tukseen. 

-Leader on ollut suuri apu ja mahdollistanut paljon 
asioita. Aloittavalle yrittäjälle on ensiarvoisen tärkeää 
saada tukea ja apua eri tahojen ammattilaisilta.

Keskustelut käytiin pienryhmissä.

Kuorasjärven kartanon yrittäjän mukaan Leader Kuudestaan on 
ollut suuri apu yrityksen alkutaipaleella.

Kuorasjärven kartano toimii erilaisten tilaisuuksien ja 
juhlien pitopaikkana, jolloin samassa paketissa tulee 
myös pitopalvelu. Asiakkaita ovat niin yritykset kuin yk-
sityisetkin. 

-Täällä voi järjestää häitä, sukujuhlia, tyky-päiviä jne. 
Tarkoituksena on, että lähitulevaisuudessa tyky-päiviä 
voitaisiin pitää eri teemoilla.

Tekemisestä nauttiminen 

Yksityisyrittäjän tehtävänkuva on laaja: ruoanlaiton 
ohella on huolehdittava siivouksesta ja kirjanpidosta. 
Lisäksi tällä hetkellä talon yläkertaa muutetaan asuin-
käyttöön. 




