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Kuudestaan ry:n rahoittamat hankkeet
vuonna 2018 

Kuudestaan ry:n vuoden 2018 rahoituspot-
ti on jaettu kokonaan kehittämishankkei-
siin ja yritystukiin. Kehittämistuilla on saatu 
aikaan aktiivista pöhinää. Kuluvan vuoden 
aikana muun muassa alueen reitistöjä, pal-
veluita ja tapahtumia on kehitetty asukkai-
den ja alueella vierailevien iloksi.  

Yritystuilla on saatu aikaan merkittäviä tu-
loksia, uusia yrityksiä ja työpaikkoja on 
syntynyt ja toimiville yrityksille on voitu 
myöntää tukea tarpeellisiin investointeihin. 
Erityisen innostuneina seuraamme uusien 
innovaatioiden etenemistä, joita olemme 
päässeet tukemaan perustamisrahoituk-
sella.  

Vuonna 2018 yleishyödyllisiin kehittämis-
hankkeisiin tehtiin seitsemän myönteistä 
päätöstä. Kehittämishankkeiden kustan-
nusarvio oli yhteensä 290.726 euroa, josta 
Leader-tuen osuus oli 260.468 euroa.  

Yritystukiin, joihin lukeutuu sekä investoin-
ti- että perustamistukia, tehtiin yhteensä 17 
myönteistä päätöstä. Myönnettyjen yritys-
tukien  kustannusarviot olivat yhteensä 
1.052.684 euroa, josta Leader-tukea oli 
270.636 euroa.  

Uusia päätöksiä ELY:stä

Kuudestaan ry:n rahoittamiin yri-
tystukiin ja teemahankkeseen on 
saatu ELY-keskuksesta päätökset;   

Teemahanke:  

Kuudestaan ry, Aktiivisuutta kyliin 
-teemahanke

Yritystuet: 

Kuorasjärven Kartano Oy; Inves-
tointituki maalämpöön ja remon-
tointiin 
Flowpark Ähtäri Zoo Oy;  
Flowpark seikkailupuiston 
laajennus 
Oikiat Design Oy; Oikiat Vaate-
laastari Fabpatch, perustamistuki 
Konsepa Oy; Liimanlevityskoneen 
investointi 

Vuodelle 2019 on kehittämishan-
ke- ja yritystukirahoja haettavissa. 
Toimiston henkilökunnalta saa li-
sätietoa rahoitushakemusten 
valmistelussa. 
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HALLITUKSEN ESITTELYSSÄ;  
Katriina Hyvölä, hallituksen varajäsen

Olen Hyvölän Katrii-
na, maaseutumat-
kailuyrittäjä Ähtäris-
tä. Olen asunut jo yli
30 vuotta Ähtärissä.
Tulin tänne Keski-
Suomesta, Toiva-
kasta, jatkamaan
vanhaa sukutilaa.
1987 tein sukupol-
venvaihdoksen
maatilalla, jossa on
harjoitettu maa- ja
metsätaloutta 1500-
luvun lopulta saak-
ka. Vuodesta 1990
olen toiminut yrittä-
jänä yhdessä miehe-
ni Arin kanssa Hyvö-
län Talo -nimisessä
maaseutumatkailu-
yrityksessä. 

Kuka olet, mistä tulet? 

Uudet hakijat innostuivat teemahank- 
keesta Kuudestaan ry:n alueella 

Vuosi sitten Kuudestaan ry:n Aktiivisuutta kyliin -tee-
mahankkeen hakuaika tuli päätökseen. Teemahank-
keessa oli mahdollista hakea rahoitusta harrastusväli-
neiden hankintaan ja harrastus- ja vapaa-ajanvietto-
paikkojen sekä reitistöjen rakentamiseen ja kunnostuk-
seen. Kokonaiskustannusten tuli olla 2 000 - 10 000 
euron välillä tukiprosentin ollessa 75. Yksityinen raha oli 
mahdollista kattaa kokonaan talkootyöllä.  

Kahdenkymmenen hakijan joukossa oli seitsemän uut-
ta ja innokasta hakijaa, joilla ei ollut aiempia hankkeita 
taustalla. Hankehakijoita oli tasaisesti koko Kuudes-
taan ry:n toiminta-alueelta: Alavudelta, Kuortaneelta, 
Soinista ja Ähtäristä. Hankkeista 19 valittiin toteutta-
maan projektia, toteutus tuli olla valmiina lokakuun lo-
pussa 2018. Alkuvuodesta jokaisella paikkakunnalla pi-
dettiin hakijoille aloituspalaverit, jolla varmistettiin riittä-
vä osaaminen hankkeiden läpiviemiseksi. 

Ensimmäistä kertaa hanketta toteuttamassa ovat Bo-
xing Ähtäri ry, Rantatöysän metsästysseura ry, Savo-
lankylän maa- ja kotitalousseura ry, Soinin Eläinystävät 
ry, Suomenselän koskikalastajat ry, Suomenselän Pe-
gasus ry ja Suomenselän Satanen ry. Uudet yhdistyk-
set olivat rohkaistuneet hakemaan rahoitusta aiemmin 
hankkeita toteuttaneiden kannustamana.  

Kokemukset ensimmäisen hankkeen läpiviemisestä 
ovat olleet moninaiset. Tarvittavien papereiden määrä 
erityisesti rakentamista vaativiin kohteisiin yllätti hakijat. 
Osalle hakijoista kustannusarvio alittui hieman, osalla 
ylittyi melko reippaasti. Varsinkin vanhaa korjatessa voi 
remontoinnin aikana tulla yllätyksiä vastaan. Talkoovä-
keä oli pääsääntöisesti löytynyt kiitettävästi. Hanketo-
teuttajien kesken oltiin yhtä mieltä siitä, että yhteinen 
tekeminen oli lisännyt yhteishenkeä, myös oman käden 
jäljen näkeminen talkookohteissa toi iloa tekijöille. Li-
säksi esimerkiksi uusien harrastusvälineiden hankinta 
on mahdollistanut uusien harrastajien ja jäsenten saa-
misen mukaan yhdistysten toimintaan. 

Tarjoamme asiakkaillemme majoitusta ja mökkivuok-
rausta sekä kahvi- ja ateriapalveluja ryhmille. Ohjelma-
palveluita järjestetään kalastukseen ja metsästykseen 
liittyen; savusaunaa, rantasaunaa ja kotaruokailuja 
unohtamatta. Tilalla harjoitetaan edelleen maa- ja met-
sätaloutta eri muodoissa, esimerkiksi bioenergian ja 
polttopuiden myyntitoimintaa. 

Perheeseemme kuuluu neljä lasta, kaikki ovat jo lentä-
neet pesästä. Kaksi heistä on jo työelämässä ja kaksi 
opiskelee vielä.  

Miten koet Kuudestaan ry:n hallituksessa 
toimimisen?  

Olen hallituksessa nyt ensimmäistä kautta, toimin yh-
teisöjen edustajana. Aiemmin, noin kymmenen vuotta 
takaperin toimin hallituksen varajäsenenä. Toiminta on 
kasvanut ja muuttunut siitä ajasta. Koen olevani oman 
lähialueeni edustaja ja haluan kannustaa ihmisiä yrittä-
jyyteen.

Mitä haluaisit kertoa lukijoille Kuudestaan ry:n 
toiminnasta? 

Jos sinulla on ideoita, joita haluat viedä eteenpäin, 
kannattaa ottaa yhteyttä Kuudestaan ry:n toimisto-
henkilökuntaan. Kuudestaan ry:n toiminnassa on po-
sitiivinen ja energinen ote, joka edistää alueen elin-
voimaisuutta ja viihtyvyyttä. Päätöksen teko tuntuu 
helpolta, koska asiat on valmisteltu niin hyvin etukä-
teen.

Katriina ja Ari Hyvölä. 

Suomenselän Pegasus ry Töysästä hankki aurinkokaukoputken
ja korjautti tähtitornin kupolin Aktiivisutta kyliin -hankkeen ra-
hoituksella.
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Koiviston Kukka ja Hautaus Oy - Ainutlaatuinen kastelulaitteisto 

Timo Hyvösaho esitteli pikkutraktoriin kiinnitettävää kastelulaitteistoa. 
– Vastaavanlaista ei ole Suomessa. Tähän menee 2000 litraa vettä. 
Laitteistolla hautojen kasteluun kuluu kolme tuntia siinä missä 
kastelukannuja kantamalla saisi varata melkein kellon ympärystän.

Irene ja Aaro Koivisto perustivat Soiniin kukka- ja hautaus-
toimiston vuonna 1961. Vuodesta 1997 lähtien Koiviston 
Kukka ja Hautaus Oy:tä ovat pyörittäneet Irenen ja Aaron 
lapsenlapsi Jaana ja hänen puolisonsa Timo Hyvösaho. 
Yri-tyksen historiassa viime aika on ollut poikkeuksellisen 
mer-kittävää ja jännittävää. Nimittäin pitkään visiona ollut 
keksin-tö, kastelulaitteisto, on tullut mahdolliseksi toteuttaa 
ja sii-hen on haettu myös patenttia. Leader Kuudestaan on 
osal-taan tukemassa kastelujärjestelmän kehittämis- ja 
markki-nointiprosessia.   

 Tähtäimessä ulkomaan markkinat 

Kun Soinin seurakunta luopui 20 vuotta sitten hautojen  
hoitopalvelusta, Koiviston Kukka ja Hautaus Oy aloitti hau- 
tojenhoitopalvelun. Työtehtävät kukka- ja hautaustoimis- 
tossa ovat vaihtelevia ja monipuolisia, mutta perustukija- 
laksi on muodostunut hautojen hoito, joka on kasvanut 
vuosi vuodelta.  

- Hautojen kastelua on tehty käsivoimin. Apuna ovat olleet 
meidän kaksospojat. Jossain vaiheessa otettiin maitokärryt 
mukaan, joilla saatiin helposti matkaan useampi kastelu-
kannu, kertoo Timo.

Kun nuoriso lensi pesästä, kastelu jäi Jaanan ja Timon kä-
sien varaan. Kastelukannujen kantaminen oli hidasta ja ai-
heutti selkävaivoja. Hautojenhoitoasiakkaita alkoi olla yhä 
enemmän. Timon mielessä oli pitkään kytenyt visio uuden-
laisesta kastelulaitteistosta. Leader-rahoitus oli ratkaiseva 
tekijä. 

- Ilman Leaderiä ei olisi ollut rohkeutta lähteä toteutta-
maan tätä. Rahoituksella kehitettiin kastelujärjestel-
män prototyyppi ja saatiin verkkosivut sekä esittelyvi-
deo ja muuta markkinointimateriaalia.

Leader Kuudestaan on ollut osaltaan mahdollistamas-
sa myös osallistumista Lepaan puutarhamessuille, 
joilla kastelulaitteisto esiteltiin ensimmäistä kertaa alan 
ammattilaisille. Leader-rahoituksen turvin kaste-
lulaitteiston myynti- ja markkinointityö pääsee vauhtiin. 

- Tarkoituksena on lähteä myymään ja markkinoimaan 
tätä eri seurakunnille, kaupungeille ja kunnille sekä 
yksityisille. Kaikille, jotka tarvitsevat tehokasta ja tark-
kaa kastelua, selvittää Timo.

Kastelujärjestelmään kuuluu vesisäiliö, lannoitteense-
koittaja ja alumiiniset kastelupuomit, joilla vesi ohja-
taan suuttimilla perille pikkutraktorin ohjaamosta. Hy-
vösahot perustivat aputoiminimen TJ Hyvis kastelulait-
teiston kehittämistä ja markkinointi varten. Visiot eivät 
ole loppuneet kastelujärjestelmän kehittämiseen. 

- Haaveena on, että tulevaisuudessa voisimme myydä 
kastelulaitteistoja myös ulkomaille, valottaa Timo.

Jaana ja Timo Hyvösahon koti ja työpaikka ovat samassa
rakennuksessa. – Tämä on kutsumusammatti. Tätä ei voi
ajatella rahana, vaan elämäntapana, Hyvösahot toteavat.
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MuoviSampo muuttaa muovisi rikkauksiksi

Soinissa on käynnissä ainutlaatuinen kokeilu. Syyskuusta 
lähtien Yhteistalon pihamaata on koristanut mielenkiintoa 
herättänyt rakennus, MuoviSampo. Sammon taustalla on 
Maapalloliiga, Sitran järjestämä kilpailu, jossa yhdistykset 
kehittävät ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessaan 
kannustavia ratkaisuja.  

Maapalloliigaan on osallistunut Soinin 4H-yhdistyksen li-
pun alla toimiva joukkue, johon kuuluvat Soinin 4H-yhdis-
tyksestä Saija Källi ja Suvi Osala, SeAmk:sta Kari Laasa-
senaho, Soinin kunnasta Juha Viitasaari ja Johannes Aal-
to sekä Kuudestaan ry:stä Jenni Savolainen. Muita kym-
menen parhaan joukossa kisaavia ovat seitsemän joukku-
etta pääkaupunkiseudulta, yksi Jyväskylästä ja yksi 
Oulusta. 

Kilpailun kymmenen parhaan joukkoon yltäminen tarkoitti 
10 000 euron kokeilurahaa joukkueen MuoviSampo- 
ratkaisulle. Kokeilurahan turvin MuoviSampo pääsi innos-
tamaan kansaa muovin kierrättämiseen.  

Miten MuoviSampo toimii? 

Muovisampo on kotitalouksien pakkausmuovien palautus-
paikka, jossa vastineena muovista maksetaan soinilaista 
Plastic Coin -nimistä paikallisvaluuttaa, joka käy maksu-
välineenä paikallisessa K-market Kanelissa, kierrätyspuoti 
Neliapilassa sekä Soinissa järjestettävissä tapahtumissa. 
Muovia kerätään noin kerran kuussa kampanjapäivillä. 
Vastaanotettavien pakkausten joukossa on pantillisia 
muovipakkauksia, jotka on panttitarroitettu paikallisessa K-
market Kanelissa. Lisäksi Sammolla vastaanotetaan ki-
lohintaista muovia, josta maksetaan euro kilolta.

Kokeilussa halutaan selvittää, innostaako pieni rahallinen 
korvaus ihmisiä muovin kierrättämiseen ja olisiko panttijär-
jestelmä laajennettavissa palautuspulloista muuhunkin 
muovijätteeseen. Kierrättäjille tehtävä kysely ja sen tulos-
ten raportointi onkin keskeisessä roolissa MuoviSampo-
kokeilussa.   Ohikulkuliikenne on 2100 asukkaan Soinissa 
vähäistä, joten panttipakkaukset jäävät todennäköisimmin 
oman kunnan alueelle. Tämän vuoksi Soini on mitä mai-
nioin pilottikohde. 

Hyvän mielen -kerhon lapset palauttivat muovit yhdessä ja lah-
joittivat kertyneet Plastic Coinit löytöeläintalon kissoille tehtä-
viin hankintoihin. 

Herättelee kierrättämään - Soinin rajojen 
ulkopuolellakin 

MuoviSammon tärkeänä tavoitteena on viestiä muovin 
kierrättämisen tärkeydestä myös Soinin rajojen ulko-
puolella.  MuoviSampo onkin näkynyt vahvasti medi-
assa ympäri maan.Yle Tiede oli seuraamassa Muovi-
Sammon ensimmäisiä kampanjapäiviä ja yhteistyö-
kumppani Kesko on tehnyt Sammosta videon, joka on 
kerännyt huikeita katsojalukuja sosiaalisessa medias-
sa. Myös Helsingin Sanomissa MuoviSampo mainittiin 
esimerkkinä kannustimesta kierrätykseen. Useampi 
kansanedustajakin on käynyt tutustumassa Sammon 
toimintaan.  

Erityisesti MuoviSampo-joukkuetta on ilahduttanut las-
ten ja nuorten innostuminen kierrättämisestä. Kodeista 
on saatu viestiä, että lapset pitävät huolta muovipak-
kausten päätymisestä oikeaan osoitteeseen ja onpa 
teiden varsiltakin löytynyt innokkaita muovin kierrättä-
jiä. Lisäksi kokeilun nostattama yhteisöllisyys ja koti-
seutuylpeys on ollut mieltä lämmittävää huomata kil-
pailun edetessä.  

Maapalloliiga päättyy ja voittaja julistetaan ystävänpäi-
vänä 14.2. Ennen sitä on luvassa vielä ainakin muovi-
aiheinen seminaari Soinissa, johon odotetaan mielen-
kiintoisia korkean profiilin vieraita sekä viimeiset muo-
vinkeräyspäivät 7.-11.1.2019. 

MuoviSampo-joukkue päivittää jatkuvasti kampanjan 
kuulumisia sosiaaliseen mediaan ja verkkosivusto 
www.muovisampo.fi kertoo lisää.  

Median edustajia on saapunut MuoviSammolle ympäri Suomea. 




