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Kuusionkuntien Kehittämisyhdistys ry:n 
perustava kokous pidettiin huhtikuussa 
1999.  Kun katsomme tätä kulunutta 
kahta vuosikymmentä taaksepäin voimme 
todeta, että alueella on tapahtunut todella 
paljon ja toimintamme on kehittynyt 
merkittävästi. Toiminnan alkuvaiheessa 
käytössämme oli vain kehittämishanke 
ja pienten yleishyödyllisten investointien 
rahoitusmahdollisuudet. Ensimmäisen 
ohjelmakauden jälkeen rahoitusmahdolli-
suudet ovat laajentuneet kansainväliseen 
toimintaan ja yritysten rahoittamiseen. 
Kehittämishankerahoitusta ovat hyö-
dyntäneet yhdistykset, säätiöt ja kunnat. 
Yritykset ovat hakeneet rahoitusta pääosin 
investointeihin, mutta olemme saaneet 
olla mukana myös innovaatioiden tukemi-
sessa. Kansainvälisyys on viime vuosina 
laajentunut merkittävästi ja moni onkin 
pannut merkille alueellamme leireilleet 
ulkomaalaiset nuoret. 

Toiminta-alueessamme on tapahtunut 
muutoksia perustamisen jälkeen. Toimin-
ta käynnistettiin entisellä Kuusiokuntien 
alueella, josta myös nimi Kuusiokuntien 
Kehittämisyhdistys ry on peräisin. Lem-
pinimi Kuudestaan ry otetiin virallisesti 
käyttöön sen jälkeen, kun Töysä ja Alavus 
yhdistyivät ja entinen Lehtimäen kunnan 
alue siirtyi naapuriryhmän alueelle.

Yhdistystä perustettaessa kaikki pe-
rustajajäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että 
seutukuntamme jokaista kolkkaa tulee ke-
hittää tasapuolisesti ja kaikille maaseudun 
asukkaille pitää antaa mahdollisuus vai-
kuttaa oman hyvinvointinsa ja elinolosuh-
teidensa parantamiseen. Yhtenäisyys on 
onneksemme säilynyt ja jopa vahvistunut. 
Hallituksella on miellyttävä rooli tehdä 
päätöksiä erilaisille rahoitushakemuksille, 
joita tulee tasaisesti alueemme jokaisesta 
kunnasta. Leader-toiminnan ydinajatus: 
neuvontaa, toimintaa ja rahoitusta paikka-
kunnan parhaaksi on säilynyt muuttumat-
tomana läpi vuosien. 

Voimme tyytyväisinä todeta, että 
olemme saaneet tehdä rahoituspäätöksiä 
monelle aloitteelle, jotka ovat johtaneet 
tavoitteitamme laajempiin tuloksiin. 
Seutukuntaan rakennettu valokuituverkko 
käynnistyi rahoittamamme esiselvitys-
hankkeen avulla.  Alavudella Fasadin 
rakentaminen sai alkunsa hankkeesta, jolla 
selvitettiin alueen yritysten kiinnostusta 

laadukkaisiin toimistotiloihin. Kuortaneen 
Urheiluhotellin suunnittelu käynnistyi 
selvityshankkeen jälkeen, kun saatiin 
selville, että tämän kaltaiselle palvelulle 
olisi tarvetta. Edellä mainitut hankkeet 
ovat olleet pieniä, mutta ne ovat toimineet 
käynnistäjänä suuremmille toimenpiteil-
le. Kuudestaan ry on alusta asti halunnut 
olla mukana rahoittamassa toimenpiteitä, 
joiden tulokset eivät ole olleet ennakoi-
tavissa, mutta onnistuneesti toteutettuna 
toimenpiteet ovat luoneet uusia työpaik-
koja ja tuoneet mukanaan osaamista sekä 
hyvinvointia alueelle.

Hallituksen toiminnan punaisena 
lankana ja päätöksenteon ohjenuorana 
on visiomme: Alueemme on viihtyisä ja 
elinvoimainen, ja täällä on hyvä asua 
ja yrittää. Visiota kohti on ollut hyvä 
suunnistaa ja siinä olemme onnistuneet. 
Kuudestaan ry on asettanut toiminnalle 
ja toteutettavalle strategialle seuraavat 
tavoitteet vuodelle 2020: Yritystoiminta on 
kehittynyt ja kasvanut. Kehittämismyöntei-
sellä ilmapiirillä edistetään innovaatioiden 
syntymistä. Kylissä on elämää ja kotiseu-
dulla viihdytään. Lähellä sijaitsevat työpai-
kat, palvelut, vapaa-ajanmahdollisuudet ja 
hoidettu ja turvallinen ympäristö tekevät 
alueesta kilpailukykyisen asuinpaikkana 
ja matkailukohteena. Voimme tyytyväisinä 
todeta, että hallituksen tekemillä rahoitus-
päätöksillä on ollut vaikutusta tavoitteem-
me saavuttamiseen. 

Toimivan ja asiantuntevan hallituksen 
lisäksi Kuudestaan ry:llä on ollut onnea 
työntekijöiden valinnassa. Hallitus on 
palkannut yhdistykseen sitoutunutta ja 
osaavaa väkeä. Työntekijät ovat palvel-
leet alueen toimijoita asiantuntemuksella 
ja asiakaslähtöisesti. Asiakaspalvelussa 
ohjenuorana on yhdistykselle kirjatut 
arvot: Perusperiaatteena Kuudestaan ry:n 
ohjenuorana on varmistaa hankerahoitus-
toiminnan ja myös koko muun toiminnan 
laatu. Toiminnan laatu lähtee henkilöstön 
myönteisistä asenteista ja asiantuntemuk-
sesta, sekä kyvystä joustavaan työskente-
lyyn, jota tuetaan tarkoituksenmukaisella 
ja jatkuvalla koulutuksella. Joustavat 
työtavat takaavat kyvyn vastata nopealla 
aikataululla asiakkaidemme tarpeisiin. 
Tehokkuuden ohella painotamme luotet-
tavuuden ja vastuullisuuden merkitystä. 
Tärkeässä asemassa on myös toiminnan ja 

kokemuksen kautta laadukkaiksi havait-
tujen pysyvien kumppaneiden verkosto. 
Toiminnan korkean laadun lisäksi meille 
tärkeitä asioita ovat avoimuus ja rehelli-
syys asiakkaitamme, henkilöstöämme ja 
kaikkia sidosryhmiämme kohtaan. Menes-
tymme, kun alueemme menestyy. 

Kuudestaan ry:n tekemä työ ei tule 
koskaan loppumaan, aina löytyy uusia 
ideoita ja lisää kehitettävää. Alueemme 
yritykset tarvitsevat tukea investointei-
hin ja toimintojen kehittämiseen, jotta 
yritysten kilpailukyky säilyy ja työpaikkoja 
riittää tekijöille. Kuudestaan ry:n tulee 
tarjota maaseudun asukkaille jatkossakin 
mahdollisuus kehittää omaa aluettaan ja 
lisätä hyvinvointia. Katsomme tulevai-
suuteen luottavaisesti. Olemme saavutta-
neet paljon, mutta vanha sanonta ”nälkä 
kasvaa syödessä” pitää hyvin paikkansa. 
Haluamme nostaa tavoitteitamme yhä 
korkeammalle ja tehdä aktiivisesti työtä 
alueemme kehittämiseksi entistä kilpailu-
kykyisemmäksi. 

Paula Erkkilä
Toiminnanjohtaja
Kuudestaan ry

Kuudestaan ry, 20 vuotta kehittämistyötä

20 v juhlajulkaisu

Kuudestaan ry täyttää 20 vuotta. 

Haluamme juhlistaa taivalta juhlajulkaisun 

muodossa. Tämä julkaisu esittelee lukijalle 

lyhyesti Kuudestaan ry:n 20-vuotisen 

historian. Sen lisäksi pureudutaan 

tarkemmin kuluvaan ohjelmakauteen, 

joka on alkanut vuonna 2014 ja päättyy 

vuonna 2020. Julkaisussa esitellään kaikki 

kuluvan ohjelmakauden aikana, kesään 

2019 mennessä rahoitetut hankkeet.
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Ohjelmakausi 2000-2006 Ohjelmakausi 2007-2013 Ohjelmakausi 2014-2020

Tuulta purjeisiin 
-paikallinen strategia 
hyväksytään 
ohjelmakaudelle 2000-2006

Hyvinvointia vauvasta vaariin 
-paikallinen strategia 
hyväksytään 
ohjelmakaudelle 2007-2013

Elävä maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset 
-paikallinen strategia 
hyväksytään 
ohjelmakaudelle 2014-2020

Ensimmäinen hallitus aloittaa toimintansa Nuorisorahan jakaminen nuorten hankkeisiin alkaa 

 Muutoksia toimialueeseen: Alavus ja Töysä yhdistyvät

Hankkeita aletaan valmistella Yritystukia aletaan 
myöntää

Muutoksia toimialueeseen: 
Lehtimäki liittyy Alajärveen

Lehtimäen alue siirtyy 
Aisaparin toimialueeseen 
uuden ohjelmakauden alkaessa

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistyksen 
nimi muuttuu Kuudestaan ry:ksi

Ensimmäinen Kuudestaan ry:n 

rahoittama kv-hanke, IdeaCamp alkaa 

Hallituksen 
nuorisojaosto 
aloittaa 
toimintansa

Rahoitusta aletaan myöntää

Ensimmäinen 
koordinaatiohanke 
(nykyinen teemahanke)

1999 2013

2000 2007

2009

2014 2018

2001

2003

Kuudestaan ry
1999-2019

Hallituksen 
puheenjohtajat:

Eino Kuokkanen 1999-2001

Jari Kamunen 2007-2008

Kuisma Kujala 2010-2012

Johanna Kankaanpää 2001-2007

Hannu Humalamäki 2008-2010

Hanna Murtomäki-Kukkola 2012-2015

Reino Määttä 2015-2017

Jyri Saranpää 2017-2018

Jukka Kotola 2018-

Toiminnanjohtaja 
Jukka Kirmanen 
2001-2003

Toiminnanjohtaja 
Paula Erkkilä 
2003-

Toiminnanjohtajat:

Kuudestaan ry täyttää 20 vuotta 

Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry käyn-
nisti toimintansa vuonna 1999. Yhdistyk-
sen toiminnasta on alusta alkaen vastannut 
12-jäseninen hallitus sekä heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä. Strategia on toi-
minut yhdistyksen toiminnan kulmakivenä 
ja ohjelmakausittaisuus on rytmittänyt toi-
mintaa alusta alkaen. Uuteen ohjelmakau-
teen yhdistys on aina laatinut strategian, 
joka on luotu alueen tarpeiden pohjalta. 

20 vuoteen on mahtunut yhteensä 

kolme ohjelmakautta ja kolme strategiaa 
sekä lyhyitä välikausia, joilla on turvattu 
toiminnan jatkuminen. Strategian julki-
sesta rahoituksesta 80 % on alusta alkaen 
ollut EU:n ja valtion osuutta ja 20 % kunti-
en rahoitusosuutta. 

Yhdistyksen alkuajoista lähtien hank-
keiden luovuudelle ja uusille toiminta-
tavoille on annettu arvostusta. Hankkeet 
ovat voineet liittyä esimerkiksi alueen 
vetovoiman lisäämiseen, yritystoiminnan 
vahvistamiseen tai uuden yrityksen perus-
tamiseen. Paikallisia palveluita ja tuotteita 

on myös kehitetty, jatkojalostettu ja mark-
kinoitu Leader-rahoituksen voimalla.  

 
Jokainen ohjelmakausi 
on tuonut tullessaan uutta 
 
Yhdistyksen perustamisen jälkeen kirjoi-
tettiin yhdistyksen ensimmäinen strategia. 
Yhdistyksen perustamisesta ensimmäi-
siin rahoituspäätöksiin kului aikaa pari 
vuotta. Ensimmäisellä ohjelmakaudella 
toiminta perustui kehittämishankkeisiin 
ja investointitukiin. Myös ensimmäinen 

teemahanke, jota tuolloin nimitettiin 
koordinaatiohankkeeksi, käynnistetiin. 
Matkailuhankkeet olivat keskeisessä roo-
lissa Kuusiokuntien alueella jo tuolloin ja 
se näkyi rahoitettavissa hankkeissa. 

Vuonna 2007 alkanut ohjelmakausi 
toi tullessaan yritystuet, joka vahvisti 
merkittävästi toimintaa ja yhdistyksen 
roolia alueen kehittäjänä. Lisäksi ohjelma-
kaudella kansainvälinen yhteistyö saatiin 
konkreettisesti käyntiin, kun ensimmäinen 
varsinainen kansainvälinen hanke, nuoril-
le suunnattu IdeaCamp, käynnistyi. 

Nykyinen vuonna 2014 alkanut oh-
jelmakausi toi tullessaan onnistuneen 
strategiatyön johdosta historian suu-
rimman kehyksen ja mahdollisuuden 
rahoittaa entistä enemmän hankkeita 
alueen kehittämiseen. Toimintaan vaikutti 
voimakkaasti sähköisen hakujärjestelmän 
eli Hyrrän käyttöönotto, joka toi erityisesti 
alkuun myös omat haasteensa toimintaan. 
Kuluvalla ohjelmakaudella Kuudestaan 
ry:n toiminta on vakiintunut ja vahvistunut 
entisestään. 

Uuden ohjelmakauden valmistelu 

alkaa aina hyvissä ajoin ja seuraavan 
ohjelmakauden osalta ollaankin valmis-
telutyössä jo hyvässä vauhdissa. Muun 
muassa haastattelujen ja kyselyjen avulla 
selvitetään, mitä tulevassa strategiassa 
painotetaan ja millaiseksi tuleva ohjelma-
kausi muodostuu. 

Ohjelmakausien painostuksessa on 
eroja. Silti toiminnan ydintavoite: elinvoi-
mainen maaseutu ja hyvinvoivat ihmiset, 
ei muutu miksikään. Tämän tavoitteen 
eteen Kuudestaan ry:ssä tehdään töitä nyt 
ja tulevaisuudessa.
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Yritystuet: 
Perustamistuet 

Kuudestaan ry voi myöntää 

yrityksen perustamistukea 

aloittavan yrittäjän ensimmäisen 

uuden yrityksen perustamiseen 

tai liiketoimintaansa 

merkittävästi uudistavalle 

toimivalle yritykselle. Tuki on 

tarkoitettu erityisesti kehittyville 

aloille. Lisäksi tukea voidaan 

myöntää uuden yritystoiminnan 

aloittamista ja kehittämistä 

edistävien kokeilujen 

toteuttamiseen.

Tuki soveltuu monipuolisesti 

perustamisvaiheessa tai 

merkittävästi liiketoimintaa 

uudistettaessa tarvittaviin  

toimenpiteisiin, lukuun 

ottamatta investointeja. 

Irene ja Aaro Koivisto perustivat Soiniin 
kukka- ja hautaustoimiston vuonna 1961. 
Vuodesta 1997 lähtien Koiviston Kukka 
ja Hautaus Oy:tä ovat pyörittäneet Irenen 
ja Aaron lapsenlapsi Jaana ja hänen 
puolisonsa Timo Hyvösaho. Yrityksen 
historiassa viime aika on ollut poikkeuk-
sellisen merkittävää, sillä pitkään visiona 
ollut keksintö, kastelulaitteisto, on tullut 
mahdolliseksi toteuttaa ja siihen on haettu 
patenttia. Kuudestaan ry on osaltaan ollut 
tukemassa kastelujärjestelmän kehittämis- 
ja markkinointiprosessia. 

Tähtäimessä ulkomaan markkinat

Kun Soinin seurakunta luopui 20 vuotta 
sitten hautojen hoidosta, Koiviston Kukka 
ja Hautaus Oy aloitti hautojenhoitopal-
velun. Työtehtävät kukka- ja hautaustoi-
mistossa ovat vaihtelevia ja monipuolisia, 
mutta perustukijalaksi on muodostunut 
hautojen hoito, joka on kasvanut vuosi 
vuodelta. 

pääsee vauhtiin. 
– Tarkoituksena 

on lähteä myy-
mään ja markki-
noimaan tätä eri 
seurakunnille, 
kaupungeille ja kunnille sekä yksityisille. 
Kaikille, jotka tarvitsevat tehokasta ja tark-
kaa kastelua, selvittää Timo. Kastelujärjes-
telmään kuuluu vesisäiliö, lannoitteen se-
koittaja ja alumiiniset kastelupuomit, joilla 
vesi ohjataan suuttimilla perille pikkutrak-
torin ohjaamosta. Hyvösahot perustivat 
aputoiminimen TJ Hyvis kastelulaitteiston 
kehittämistä ja markkinointi varten. Visiot 
eivät ole loppuneet kastelujärjestelmän 
kehittämiseen.

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

Koiviston Kukka ja Hautaus Oy:n 
perustamistuen kustannusarvio oli 
35 000 €, johon yritys sai 100 prosentin 
perustamistuen.

Koiviston Kukka ja Hautaus Oy - 
Ainutlaatuinen kastelulaitteisto

– Hautojen kastelua on tehty käsivoi-
min. Apuna ovat olleet meidän kaksospo-
jat. Jossain vaiheessa otettiin maitokärryt 
mukaan, joilla saatiin helposti matkaan 
useampi kastelukannu, kertoo Timo.

Kun nuoriso lensi pesästä, kastelu jäi 
Jaanan ja Timon käsien varaan. Kastelu-
kannujen kantaminen oli hidasta ja aihe-
utti selkävaivoja. Hautojenhoitoasiakkaita 
alkoi olla yhä enemmän. Timon mielessä 
oli pitkään kytenyt visio uudenlaisesta 
kastelulaitteistosta. Leader-rahoitus oli 
ratkaiseva tekijä.

– Ilman Leaderiä ei olisi ollut rohkeut-
ta lähteä toteuttamaan tätä. Rahoituksella 
kehitettiin kastelujärjestelmän prototyyppi 
ja saatiin verkkosivut sekä esittelyvideo ja 
muuta markkinointimateriaalia.

Kuudestaan ry on ollut osaltaan mah-
dollistamassa myös osallistumista Lepaan 
puutarhamessuille, joilla kastelulaitteisto 
esiteltiin ensimmäistä kertaa alan ammatti-
laisille. Leader-rahoituksen turvin kaste-
lulaitteiston myynti- ja markkinointityö 

Ilman Leaderiä
 ei olisi ollut 

rohkeutta lähteä 
toteuttamaan tätä.”

Aarreranta Oy
Lastensuojeluyksikön perustaminen 

Sijaishuoltoa alle 15-vuotiaille lapsille 
tarjoava Aarreranta Oy perustettiin 
Ähtäriin vuonna 2015. Kodinomainen 
pieni yksikkö pystyy tarjoamaan lapsille 
yksilöllisen kasvun tuen.

Yritys haki perustamistukea 
lastensuojeluyksikön käynnistämiseen 
laadukkaasti ja suunnitelmallisesti. 
Lisäksi yrittäjien ja työntekijöiden 
osaamista lisättiin asiantuntija-apua 
käyttäen. Kustannusarvio hankkeelle 
oli 30 622 €, johon yritys sai 
100 prosentin perustamistuen.
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Yrittäjäpariskunta Jaana ja Timo Hyvösaho.

Tipi-kastelulaitteisto tuo helpotusta kukkien hoitoon haustausmailla.



Ystävien puhelu johti uniikkiin innovaatioon,
Vaatelaastari - Oikiat Design Oy

98

FIXULUX Oy
Kannattavasti kasvuun

FIXULUX Oy tuottaa älykkään ja 
energiatehokkaan ulkovalaistuksen 
suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita 
julkiselle sektorille, kiinteistöyhtiöille 
ja teollisuuteen. Yritys kehittää uusia 
innovatiivisia, digitaalisia menetelmiä ja 
IoT -laitteita.

Yrityksen perustamistuen avulla FIXULUX 
Oy kehitti yrityksen johtamisjärjestelmää 
ja markkinointia sekä testasi uuden 
innovatiivisen palvelutuotteen. 
Hanke loi pohjaa yrityksen kasvamiselle 
ja kansainvälistymiselle. Perustamistuen 
kustannusarvio oli 30 951 €, johon yritys sai 
100 prosentin perustamistuentuen.

E & S. Honkola Oy
Sorkkahoitotelineen suunnittelu ja 
kehittäminen

E & S. Honkola tekee monipuolisesti 
kotieläintaloutta palvelevaa toimintaa, 
esimerkiksi hevostallitoimintaa ja Leader-
hankkeen myötä sorkkien hoitoa.

Yritys haki perustamistuen kehittääkseen 
eläimille sorkkahoitotelineen, mikä 
mahdollistaa tuotantoeläinten sorkkien 
hoidon ergonomisesti ja turvallisesti. 
Rahoitusta haettiin proton valmistukseen, 
CE-merkintään, tuotemerkin suunnitteluun 
ja rekisteröintiin sekä nettisivujen 
suunnitteluun ja markkinointiin. 
Tällä hetkellä yritys tekee 
sorkkahoitopalvelua maatiloille. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 
34 365 €, johon yritys sai 
100 prosentin perustamistuen.

On vuosi 2017. Jetta Liukkonen soittaa 
ystävälleen kysyäkseen häneltä, mitä 
tehdä rikkoutuneille vaatteille. Reikäisil-
le polville tai purkautuneille saumoille. 
Ystävän Anne Jurvelin-Pummilan lapselta 
Unnalta on juuri rikkoutuneet uudet hou-
sut. Ystävykset keskustelevat ja pohtivat eri 
keinoja korjaamiseen.

– Vaihtoehtoina oli silittää, ommella tai 
liimata paikka, mutta me mietimme sitä, 
olisiko olemassa helppoa ja kaunista tapaa 
korjata vaate. 

Keskustelu johti vähitellen siihen, että 
Liukkonen ja Jurvelin-Pummila alkoivat 
kehitellä innovaatiota. Nyt naisilla on 
yritys Oikiat Design Oy, joka suunnittelee 
ja valmistaa Vaatelaastareita eli tyylikkäi-
tä ja nopeasti kiinnitettäviä paikkoja tai 
koristeita.

– Vaatelaastarit soveltuvat esimerkiksi 
kenkiin, laukkuihin, hyttysverkkoihin, 
rintaliiveihin, imurin varsiin tai vaikkapa 
tahran piilottamiseen. Ihan mihin vain itse 
keksii ja tarvitsee, selvittää Liukkonen ja 
jatkaa:

– Käyttöohjeita on noudatettava 
tarkkaan, jotta paikka pysyy. Vaatelaastari 
kiinnittyy minuutissa lujasti painamalla. 
Se täyttää Euroopan kemikaalilainsäädän-
nön vaatimukset eikä siinä käytetty liima 
sisällä ihmisten tai ympäristön terveydelle 
haitallisia aineita.

Paikka, joka hienontaa

Tavallisesti paikka on ollut hieman hävet-
tävä asia ja sen on toivottu olevan mah-
dollisimman huomaamaton. Vaatelaastarin 
ajatus on käänteinen. Sen tarkoitus on 
hienontaa vaatteet ja Oikiat Designilla pa-
nostetaankin suunnittelutyöhön. Vaatelaas-
tareita on saatavilla erilaisissa raikkaissa, 
romanttisissa ja leikkisissä kuoseissa.

– Olemme halunneet tuoda designin 
korjaamiseen. Oman mallistomme lisäksi 
ostamme kuoseja suunnittelijoilta. Tällä 
hetkellä meillä on kuusi suomalaista suun-
nittelijaa, Jurvelin-Pummila kertoo.

Oikiat Designissa suunnittelusta toteu-
tukseen kaikki tehdään itse. Taloushallinto 
on ulkoistettu.

– On tärkeää ymmärtää omat vahvuu-
det ja ulkoistaa sellaiset asiat, jotka eivät 

ole itsellä vahvinta osaamista, Jurvelin-
Pummila sanoo. 

Oikiat Designissa muotoiluosaamista, 
luovuutta ja innovatiivisuutta ei puutu. 
Nimittäin Jurvelin-Pummila on taustaltaan 
taidekasvattaja, Liukkonen kulttuurisihteeri 
ja kolmas mukana oleva Taija Sailio on 
taiteen maisteri. Kolmikko on puurtanut 
Oikiat Designin parissa päivätöittensä 
ohella. 

– Arki on 
ollut vauhdikasta, 
kun vapaa-ajalla 
olemme tätä teh-
neet, Liukkonen 
naurahtaa.

– Mutta kyllä 
tämä on tuonut 
niin paljon sisäl-
töä elämään ja on 
opittu ihan valta-
vasti yrittäjyydestä 
eikä tähän olisi 
yksin pystynyt, 
mainitsee Jurvelin-
Pummila ja jatkaa:

– Yrittäjyydessä pitää olla uskallusta, 

uskoa omaan tekemiseen, ja totta kai 
realiteetit pitää tiedostaa.

Hyppy yrittäjyyteen

Kolmikolla ei ollut ennestään kokemusta 
yrittäjyydestä. He ovat tukeneet toinen 
toisiaan ja kiittelevät myös yrittäjäyhteisöä 
tuesta. Uudet yrittäjät ovat saaneet tukea 
ja neuvoja myös Leader-ryhmästä.

– Saimme hyvää 
palvelua ja tsemp-
pausta. Hyppy 
yrittäjyyteen oli 
täysin Leader-tuesta 
kiinni. Muistan, kun 
jännitettiin kovasti 
sitä, mitä Leader-hal-
lituksen kokouksessa 
päätetään, Liukkonen 
kertoo.

– Leader-rahoitus 
on ollut merkittävä. 
Se on mahdollistanut 
konseptin suunnit-

 telun ja markkinoinnin, lisää 
Jurvelin-Pummila.

 
Rekisteröity tavaramerkki

Vaatelaastari on rekisteröity tavaramerkki 
eikä vastaavaa tuotetta ole löytynyt. Tuote 
lanseerattiin huhtikuussa 2019 Helsingissä 
Lapsimessuilla.

– Ensisijaisesti kohderyhmä on lapsi-
perheet, mutta totta kai Vaatelaastari sopii 
kenelle tahansa. Miehetkin ovat innostu-
neet, Jurvelin-Pummila iloitsee. 

Oikiat Design haluaa tarjota oman 
ratkaisunsa isoon vaatejäteongelmaan. 
Vaatelaastarilla on helppo pidentää tekstii-
lin käyttöikää. 

– Meillä on jatkuva tuotekehitys ja 
myös muita tuotteita on kehitteillä. Teem-
me myös kustomoituja tuotteita esimerkik-
si kunnille ja yrityksille, Liukkonen kertoo.

Parhaillaan Oikiat Designissa ollaan 
käynnistämässä projektia, jossa voidaan 
testata esimerkiksi ylijäämäkankaiden 
soveltuvuutta tuotantoprosessiin.

    Saimme hyvää palvelua 
ja tsemppausta. 

Hyppy yrittäjyyteen oli 
täysin Leader-tuesta kiinni. 
Muistan, kun jännitettiin 
kovasti sitä, mitä Leader-
hallituksen kokouksessa 

päätetään.”

Kuorasjärven Kartano Oy
Kartanon perustamistuki 

Alavuden Sydänmaalla sijaitseva 
Kuorasjärven Kartano avattiin kesällä 
2018. Kartano toimii ympäri vuoden 
juhlien, kokous- ja koulutustilaisuuksien,  
tyky-päivien ja pikkujoulujen pitopaikkana. 
Kartanon yläkertaan valmistui 
vierashuoneita vuoden 2019 aikana.

Kuorasjärven Kartano Oy haki 
perustamistukea yrityksen markkinointiin 
ja kehittämistoimiin. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 5 275 €, johon yritys sai   
100 prosentin perustamistuen. 
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“Tämä paikka hienontaa vaatteen!” Urho 7 vuotta. Kuva: Sanna Krook.

“Oikiat naiset, oikialla paikalla!” Taija Sailio, Anne Jurvelin-Pummila, Jetta Liukkonen. 
Kuva: Sanna Krook.

Kuva: Satu Keski-Rahkonen.
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Yritystuet: 
Yrityksen 
investointituet 

Kuudestaan ry voi myöntää 

investointitukea yritystoiminnan 

aloittamisen, laajentamisen 

ja kehittämisen edellyttämiin 

aineellisiin tai aineettomiin 

investointeihin. 

Investointien tukemisen 

edellytyksenä on merkittävä 

muutos yrityksen toiminnassa. 

Muutoksiksi luetaan esimerkiksi 

liikevaihdon, tuloksen tai 

jalostusarvon kasvu sekä 

uudet tuotteet ja palvelut. 

Tukea myönnetään esimerkiksi 

toimitilojen hankkimiseen 

tai rakentamiseen, uusien 

koneiden, laitteiden ja kaluston 

ostamiseen sekä patenttien 

tai valmistusoikeuksien 

hankkimiseen. 
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Soinissa puhtaan luonnon ympäröimä-
nä sijaitsee pari sataa vuotta vanha tila. 
Entistä kantatilaa kehystää kaunis koivik-
ko. Tilalla asuva Tiina Aittolampi surffaili 
netissä eräänä iltana. Sattumalta eteen tuli 
infoa koivunmahlasta. Aittolampi alkoi 
tutkia asiaa tarkemmin ja nyt hän pyörittää 
yhdessä miehensä Ari Aittolammen ja las-
tensa Timo, Janne ja Joonas Aittolammen 
kanssa Nature Paavola Oy nimistä yritystä, 
joka valmistaa koivunmahlatuotteita. 

– Ensin oli tarkoitus tehdä vain 
luomukoivunmahlajuomaa, mutta sitten 
päädyttiin kokeilemaan makumahloja, 
mm. mustikka-, puolukka-, raparperi- ja 
tyrnimahlaa. Ne osoittautuivat toimiviksi, 
Aittolampi kertoo.

Koivunmahlaa pidetään luonnon oma-
na terveyspommina.

– Se puhdistaa kehoa kuona-aineista, 
auttaa mm. aknesta kärsiviä. Mahla vai-
kuttaa myös positiivisesti rasva-arvoihin ja 
lievittää nivel- ja reumavaivoja. 

Myös villiyrttejä

Aittolampien perheessä viime kevät ja 
kesä oli kiireistä aikaa. Yrityksen alkuun 
saattaminen vei aikaa ja sen myötä Tiina ja 
hänen miehensä kiertelivät tutustumassa 
Suomen mahlatiloihin. 

– Lisäksi meillä oli meneillään varas-
ton rakennusurakka. Valmista tuli kesän 
loppupuolella. 

Leader Kuudestaan myönsi rahoitusta 
varaston rakentamiseen ja laitteisiin. 

– Nykyään on ihan erilaista ryhtyä 
yrittäjäksi kuin 20-25 vuotta sitten. Nyt 
saa paljon enemmän 
apua. Leader Kuudes-
taan ja Uusyrityskes-
kus ovat olleet kor-
vaamattomia alkavan 
yrittäjän taipaleella.

Myös ensi kesä 
tulee olemaan tapah-
tumien ja työntäytei-
nen. Nimittäin Nature 
Paavolassa tavoitteena on   
kerätä 30 000 litraa koivunmahlaa.

– Keruukausi on lyhyt ja kerätty mahla 
säilyy vuorokauden, joten on toimittava 
nopeasti, selvittää Aittolampi ja jatkaa: 

– Ensi kesä kuluu myös villiyrttejä poi-
miessa. Kuivaamme ja pakkaamme niitä. 
Täällä järjestetään myös villiyrttikurssi ja 
mahlan keruukauden jälkeen alkaakin 
tilan remontointi, selvittää Aittolampi.

Vanhasta kantatilasta 
matkailutilaksi

Tilalla on pitkä historia, sillä ensimmäi-
nen talo on seissyt kyseisellä paikalla jo 
1570-luvulla. Vuosien saatossa tilaa ovat 
asuttaneet aika ajoin Tiinan sukulaiset. 

– Vanhempani Kaija 
ja Taisto ostivat tilan 
1962. Nyt meidän on 
tarkoitus remontoida 
tästä matkailutila noin 
10 hengen ryhmille. Re-
montti alkaa ensi kesänä 
mahlan keruukauden jäl-
keen. Suunnitelmissa on 
kehittää luontomatkailua 

eikä tila sijaitse kaukana Ähtäri Zoo:sta, 
Keskisestä eikä Power Parkistakaan. 

Parhaillaan Nature Paavolalla on me-
nossa neuvotteluja mahdollisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

– Koivunmahlan myynti on vielä 
pientä Suomessa. Meidän tuotteita on suu-
rimmaksi osaksi myynnissä pääkaupun-
kiseudulla. Myös Kiinan markkinat ovat 
suunnitelmissa, Aittolampi valottaa.

Toiveissa on myös saada enemmän 
jalansijaa kotimaan markkinoilla.

– Lähituottajia hehkutetaan paljon 
ja mediassa nostetaan esiin lähiruoka ja 
-tuotteet, mutta markkinoille pääsy ei ole 
niin yksinkertaista. Toivotaan, että lähi-
tuottajat saavat jatkossa paremmin tilaa 
kotimaan markkinoilla.

Yrityksen investointituen avulla Nature 
Paavola Oy kehitti mahlantuotantoaan 
rakentamalla varastotilan ja asentamalla 
ilmalämpöpumput. Alueelle rakennettiin 
myös porakaivo ja vaatimusten mukainen 
jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kustannus-
arvio hankkeelle oli 23 333,60 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

Nykyään on ihan 
erilaista ryhtyä

yrittäjäksi kuin 20-25
vuotta sitten. Nyt saa

paljon enemmän apua.”

Nature Paavolassa valmistuu 
luonnon oma terveyspommi - 

koivunmahlajuoma

Flowpark Ähtäri Zoo Oy
Seikkailupuiston laajennus 

Flowpark Ähtäri Zoo tarjoaa asiakkailleen 
vapaa-ajanpalveluita ja oheistuotteita, jotka 
rakentuvat seikkailuhuvipuiston ympärille 
Toiminnassa korostuu liikunnallisuus, 
ulkoilmaelämä, yhteisöllisyys, kaverisuhteet 
ja ekologisuus. Seikkailuradat ovat yläköysi-
ratoja ja ne on rakennettu eläviin puihin.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa 
Flowparkin toimintaedellytyksiä 
kasvattamalla puiston asiakaskapasiteettia. 
Kapasiteettia kasvatettiin lisäämällä asiakas-
varusteita ja rakentamalla yksi, vaikeustasol-
taan helppo yläköysirata. Lisäksi hankkee-
seen sisältyi polun tekeminen uuden radan 
ympäristöön ja puistoalueen aitaaminen. 
Investoinnin kustannusarvio oli 48 760 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Hotelli-Ravintola Alavus 66 Oy
Hotellitoiminnan käynnistäminen

Hotelli Alavus 66 on Alavuden 
keskustaajamaan vuonna 2016 perustettu 
ravintola- ja majoituspalveluita tarjoava 
perheyritys. Hotellissa on 18 yksilöllistä 
huonetta, hotellin ravintolassa on tarjolla 
niin buffetlounas kuin À la carte -listakin. 
Yritys vuokaraa myös tapahtuma- ja 
kokoustiloja. 

Yritystoiminnan alussa hotellikiinteistö 
vaati kunnostustoimenpiteitä, 
konehankintoja ja muita toiminnan 
aloittamiseksi välttämättömiä hankintoja, 
mihin yritys haki Leader-rahoitusta. 
Hankkeen kustannusarvio oli 75 766 €, 
josta investointituen osuus 20 %. 

Y
R

IT
Y

ST
U

E
T

 –
 Y

ri
ty

ks
en

 in
ve

st
o

in
ti

tu
et

Y
R

IT
Y

ST
U

E
T

 –
 Y

ri
ty

ks
en

 in
ve

st
o

in
ti

tu
et

Yrittäjä Tiina Aittolampi.

Koivunmahlajuomia valmistetaan eri makuisina. Kuva: Nature Paavola Oy.

Kotileipomo Paula Kahra
Leipomolaitteiden hankinta

Kotileipomo Paula Kahra on perustettu 
vuonna 1989, jolloin leivonnaiset 
valmistuivat vielä kotikeittiössä. 
Toiminnan laajentuessa Kotileipomo 
muutti Kuortaneen keskustaan ja nykyään 
leipomo-kahvila sijaitsee Kuortaneen 
ydinkeskustassa Kauppakeskus Kuurnassa.

Yritys muutti saneerattaviin tiloihin, 
minkä johdosta saatiin ajanmukaiset 
toimintaolosuhteet. Leipomon 
lisäinvestoinnit olivat välttämättömiä 
gluteenittomien leivonnaisten kysynnän 
kasvun takia. Uudet leipomotilat 
toteutettiin kokonaan eriytettynä kahteen 
eri leipomoyksikköön. Laajentunut kahtia 
jaettu toiminta vaati kahdet erilliset laitteet. 
Uusien laitteiden ansiosta toiminta on 
jatkossa joustavampaa ja tehokkaampaa. 
Kustannusarvio investointihankkeelle oli 
11 593 €, josta Leader-tuen osuus 20 %.



Hanskitrans Oy
Tuotantotilan hallinta

Hanskitrans Oy on aiemmin toiminut 
kuljetusalalla, mutta on aloittanut uuden 
liiketoiminnan. Yritys rakentaa nyt 
erikoisautoja ja tekee raskaan kaluston 
erikoisvarustelua. 

Hanskitrans Oy osti uutta liiketoimintaa 
varten soveltuvat korjaamotilat 
Alavudelta ja remontoi ne erikoisautojen 
valmistamista varten. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 125 381,77 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

Meratia Oy
Tuotantotilojen hankinta

Meratia Oy tekee alumiinihitsauksia, 
autohuoltoja ja -korjauksia sekä 
romuautojen vastaanottoa. Lisäksi yritys 
tekee rekisteristä poistoja, myy purkuosia 
sekä kierrättää romumetallia ja akkuja. 

Meratia Oy hankki ja kunnosti inves-
tointituen avulla uudet toimitilat yritykselle. 
Alavudella sijaitsevat uudet toimitilat 
mahdollistavat toiminnan laajentamisen. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 
212 244,47 €, josta Leader-tuen 
osuus 20 %.

Automaalaus J.Kataja-aho
Työkoneiden ja työkalujen hankinta

Jere Kataja-aho perusti vuonna 
2016 Soiniin moottoriajoneuvojen ja 
moottoripyörien maalaustoimintaan 
keskittyvän yrityksen.

Leader-tuen avulla aloittavaan yritykseen 
hankittiin maalauskammio, hitauskone, 
ilmakompressori, tietokone ja työkalukärry. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 26 268 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %. 

Junamajoitus Haukka
Junamajoituksen investoinnit

Tuurin Vanhalla asemalla on ollut 
liiketoimintaa viimeisen 10 vuoden 
ajan. Junamajoitus on toiminut 
halpana vastakohtana perinteiselle 
hotellimajoitukselle, mutta yritys ei 
ole täysin hyödyntänyt potentiaaliaan 
elämyskohteena. 

Uuden, suomalais-australialaisen 
omistajapariskunnan käsissä junamajoitus 
on uudistunut: legendaarisesta idän 
pikajunasta inspiraationsa saaneet 
junavaunut tarjoavat matkailijoille 
todellisen elämyksen. Majoituspaikka 
on herättänyt laajaa kiinnostusta myös 
kansainvälisessä mediassa. 

Junasta löytyy itsepalveluperiaatteella 
majoittujille käytössä oleva keittiö sekä 
wc- ja suihkutilat. Yritys sai Leader-
rahoitusta junavaunujen remontointiin 
ja kalustamiseen. Kustannusarvio 
investoinneille oli 33 686 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Kioski-Kahvila Mylly
Myllymäen kylän palvelupiste

Yrittäjäpariskunta avasi Ähtäriin 
Myllymäen kylälle kioski-kahvilan, 
joka palvelee kylän kohtaamispaikkana 
ja monipalvelupisteenä. Palvelupiste 
rakentuu ruoka- ja kahviotoiminnan 
ympärille. Lisäksi tarjontaa laajentaa 
myymälä, jossa on monipuolinen valikoima 
päivittäistavaraa. 

Tiloissa järjestetään myös ohjelmaa 
ja tilaisuuksia ja ulkoaluetta pyritään 
hyödyntämään erityisesti kesäaikaan. 
Alueen sesonkiaikana vallitsevaan 
majoituspaikkojen tarpeeseen yritys 
vastaa avaamalla matkaparkin, jossa on 
helppoa ja edullista yöpyä matkailuautossa 
tai -vaunussa. Kioski-kahvila Mylly 
oheistoimintoineen tuo kylälle elämää 
ja tapahtumia sekä vastaa erityisesti 
sesonkiaikojen palvelutarpeisiin alueella. 

Hankkeella toimitilan sisätiloihin tehtiin 
peruskorjaus sekä hankittiin tärkeimmät 
koneet ja kalusteet kahvioon. Hankkeen 
kustannusarvio oli 44 000 €, josta Leader-
tuen osuus 20 %.

Lomakiinteistöt T. Salomaa
Mökki nro 3

Lomakiinteistöt T. Salomaa harjoittaa 
mökkien vuokraustoimintaa Alavudella, 
Kuorasjärven rannalla. Vuokraustoiminta 
tapahtuu nettimokki.com -sivuston kautta.

Hankkeessa rakennettiin Kuorasjärven 
rantaan kaavan määrittelemälle 
rakennuspaikalle vuokramökki 
ympärivuotiseen käyttöön sekä tie tontille. 
Toimenpide voidaan nähdä yrityksen 
kannalta elintärkeäksi ja sen myötä 
kannattavuuden oletetaan parantuvan 
merkittävästi. Kustannusarvio investointi-
hankkeelle oli 71 051 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

Samulin Grilli Ari Viitanen Ky
Best Hamburgers -grillin laajennus

Best Hamburgers on vuonna 1984 
perustettu ähtäriläinen pikaruokapaikka. 
Hankkeella tehdyn laajennuksen myötä 
alueen matkailijoita palvelee grillin tiloissa 
uusi infopiste. Infopisteessä jaetaan tietoa 
paikallisista matkailupalveluyrityksistä ja 
tapahtumista. 

Yritys rakensi ja kalusti grillin 
laajennusosan, joka mahdollisti info-
pistepalvelutoiminnan käynnistämisen. 
Toiminnan laajentuminen lisää työpaikkoja, 
liikevaihtoa ja tulosta. Kustannusarvio 
investoinnille oli 35 161,29 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

Sun Kino Oy
Kuntokeskus Auran laajennus

Kuntokeskus Aura on yksityinen 
kuntosali Alavuden keskustassa. 
Ähtäriläisen Sun Kino Oy:n pyörittämän 
kuntosalin palveluihin kuuluu personal 
training -palvelut, infrapunasauna, 
kehonkoostumusmittaus, solarium ja 
ryhmäliikuntatunnit. Sun Kino Oy:llä 
on kuntosalitoiminnan lisäksi kaksi 
elokuvateatteria, Kino Kyntäjä Alavudella 
ja Sun Kino Ähtärissä.

Hankkeessa laajennettiin kuntokeskus 
Auran salipuolen vapaapainotilaa ja 
hankittiin ryhmäliikuntoihin laadukkaat 
step-laudat. Laajennusta varten 
purettiin kaksi seinää ja rakennettiin 
varasto. Lisäksi tilat maalattiin nykyisen 
yritysilmeen mukaisiksi. Kustannusarvio 
investointihankkeelle oli 12 464 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %. 

Kolarityö Peräkangas Ky
Korikorjaamon ja maalaamon 
kehittäminen

Kuortaneella sijaitseva autokorjaamo 
Kolarityö Peräkangas Ky on perustettu 
vuonna 1990. Yrittäjät ovat erikoistuneet 
kolarikorjauksiin, automaalauksiin ja 
tuulilasinvaihtoihin. 

Yrityksen investointituen avulla hankittiin 
tehdasvalmisteinen maalauskammio. 
Lisäksi toimitilan kylmä varastotila 
muutettiin lämmitetyksi tuotantotilaksi. 
Laajentunut lämmin tuotantotila vaati 
lämmitysjärjestelmän muuttamista 
ympäristöystävälliseksi maalämmöksi. 
Lisäksi muutostyö vaati uuden kammion 
lattian syvennyksen ja uudelleen valamisen, 
suuremman sähköliittymän, valaistuksen 
ja kylmän tilan nosto-oven uusimisen. 
Entisen maalauskammion tilalle tehtiin 
esikäsittelytila. Tuen avulla hankittiin 
myös uudenaikainen korinoikaisupenkki 
ja pintaoikaisusarja. Investointien 
kustannusarvio oli 106 334,45 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Hyötyajoneuvohuolto JT-Asunmaa Oy
Hallin laajennus sekä kone- ja 
laiteinvestoinnit

Hyötyajoneuvohuolto J.T. Asunmaa 
Oy huoltaa ja korjaa kevyttä ja raskasta 
kalustoa, esimerkiksi kuorma-autoja, 
perävaunuja, traktoreita, linja-autoja sekä 
henkilö- ja pakettiautoja. Alavutelainen 
yritys on perustettu vuonna 2010. 

Hankkeessa rakennettiin lisää tilaa yrityksen 
käyttöön sekä investoitiin uusiin koneisiin 
ja laitteisiin. Kuorma-autojen vaihteistojen 
korjaukselle rakennettiin oma tila, joka 
varustettiin nykyaikaisilla työvälineillä 
ja varaosahyllyillä. Lisäksi hankittiin 
hydrauliletkujen liittimien prässäyskone, 
jotta yrityksessä voidaan valmistaa 
tarvittavat liittimet itse. Vapautuneeseen 
tilaan asennettiin toinen henkilöautonostin 
ja tila varusteltiin henkilöautojen 
korjauspisteeksi tarvittavilla laitteilla ja 
koneilla. Lisäksi asfaltoitiin yrityksen piha-
alue. Investointihankkeen myötä yritys 
työllistää kaksi uutta työntekijää. Hankkeella 
vastataan laajentuneeseen kysyntään, 
nopeutetaan töiden läpimenoaikaa ja 
vahvistetaan työskentelyergonomiaa. 
Investoinnin kustannusarvio oli 106 057 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Automaalaamo Sami Mäkelä
Automaalaamotoiminnan 
kehittäminen

Automaalaamo Sami Mäkelä on 
kolarikorjaamo ja automaalaamo 
Alavuden asemalla. Yrittäjä suorittaa 
myös vahinkotarkastukset.

Yritykselle hankittiin uusi maalaamo, 
joka mahdollistaa läpimenoaikojen 
huomattavan nopeutumisen. Maalaamo on 
aiempaa ympäristöystävällisempi hankitun 
moninkertaisen suodatusjärjestelmän 
ansiosta. Lisäksi invertteritekniikalla 
varustettu maalaamo on energiatehokas. 
Toimenpiteet mahdollistavat liikevaihdon 
kasvun ja lisätyövoiman rekrytoimisen. 
Hankkeen kustannusarvio oli 161 084 €, 
josta Leader-tuen osuus on 20 %.
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Autopirtin investointihanke 

18-tien välittömään läheisyyteen, 
Ähtäriin vuonna 2017 avattu Autopirtti 
palvelee matkaajia ja paikallisia laajalla 
ravintolatarjonnalla ja monipuoliseen 
käyttöön soveltuvilla tiloilla. Noin 200 
henkeä vetävässä Pirttihallissa järjestetään 
tanssi- ja karaokeiltoja. Talossa on pieni 
lähiruokamyymälä sekä kirpputori. 
Viihtyisä ja persoonallinen taukopaikka 
on remontoitu tiloissa aiemmin sijainneen 
Automuseon henkeen. 

Aiemmin muissa tiloissa lähialueella 
toiminut yritys on saanut Kuudestaan 
ry:ltä yritystukea talon ostoon, remonttiin
ja kalustohankintoihin. Tila antaa
mahdollisuudet kahvila- ja ravintola-
toiminnan kehittämiseen ja aiempaa 
monipuolisempaan palvelutarjontaan. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 459 397 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %. 



Konsepa Oy on vuonna 1998 perustettu 
ovi- ja ikkunateollisuuden yritys Alavudel-
la. 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.

Leaderin tarjoamia 
mahdollisuuksia hyödynnetty 
monipuolisesti 

Konsepa Oy on hakenut Leader-rahoitusta 
tällä ohjelmakaudella kolmeen kone- ja 
laitehankintaan. Yritykseen on hankittu 
höyläkone, katkaisulinja ja CNC-kone. 
Tämän lisäksi on uusittu esimerkiksi 
purunpoistojärjestelmä sekä ilmankostu-
tusjärjestelmä ja varastohyllyjä. Yrityksen 

pääomistaja Ari Paalanen on kokenut 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 henkilökun-
nalta hyvää opastusta siihen, mitä kannat-
taa hakea ja miten 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 yrityk-
selle hankitut uudet höykone, katkaisu-
linja ja CNC-kone tulevat vaikuttamaan 
positiivisesti yrityksen liikevaihtoon. 

– Investointien avulla saatiin esimer-
kiksi tuotevalikoimaamme ulko-ovien ja 
parvekeovien karmit. Uudet tuotteet lisää-
vät liikevaihtoa ja saamme palkata yhden 
tai kaksi uutta työntekijää lisää. 

Kone- ja laitehankinnat tehostavat 
tuotantoa ja laajentavat 
tuotevalikoimaa

Kolmella investointihankkeella yritys on 
tehostanut ja laajentanut toimintaansa 
monipuolisesti. Ensimmäisessä hank-
keessa Konsepa Oy hankki höyläkoneen, 
joka laajensi yrityksen tuotevalikoimaa. 
Höyläkoneen hankinnan yhteydessä 
yritys hankki myös maaliruiskun tuotan-
non tarpeisiin. Hankkeen kustannusarvio 
oli 25 030,00 €, josta Leader-tuen osuus 
20 %. Vuonna 2017 Konsepa investoi 
tuotannon tehostamiseen hankkimalla 
katkaisulinjan, parantamalla varastoinnin 
logistiikkaa pieninvestoinneilla ja uudis-

Konsepa laajentaa uusiin tuotteisiin

   Uudet, investointien avulla valmistettavat tuotteet
 lisäävät liikevaihtoa ja saamme palkata yhden 

tai kaksi uutta työntekijää lisää.” 
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tamalla purunpoistojärjestelmää. Lisäksi 
yritys hankki ilmankostutusjärjestelmän. 
Investoinnin kustannusarvio oli 96 869 €, 
josta Leader-tuen osuus oli 20 %.  

Vuonna 2018 Konsepa Oy hankki yri-
tystuen avulla uuden liimanlevityskoneen, 
joka nopeuttaa ja parantaa liimauksen 
laatua. Uusi kone parantaa myös työtur-
vallisuutta ja työergonomiaa. Kone on osa 
tuotannon tehostamiseksi laadittua pitkän 
tähtäimen investointisuunnitelmaa. Hank-
keen kustannusarvio oli 24 450 €, josta 
Leader-tuen osuus oli 20 %. 

Ari Paalanen Konsepa Oy:stä on 
tyytyväinen tuotannon tehostamiseksi 

hankittuihin uusiin koneisiin. 

Acalor Oy
Tuotantokoneiden uudistaminen  

Acalor Oy on ähtäriläinen, 
käyttövesipattereita alumiinista ja kuparista 
valmistava yritys. Yrityksen tuotteita ovat 
käyttövesipatterit, tikapuupatterit ja linja-
autopatterit.

Yrityksen laitekanta oli vanhaa ja 
muutamia kriittisiä tuotantokoneita puuttui 
patterituotannosta kokonaan. Yrityksen 
liikevaihdon kasvaessa ja lisätyövoimaa 
rekrytoitaessa tarvittiin nykyaikaiset ja 
standardien mukaiset koneet. 
Investointien kustannusarvio oli 31 410 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Alavuden Pelti ja Rakennus Oy
Koneinvestointi tuotannon 
kehittämiseksi 

Alavuden Pelti ja Rakennus Oy:n toimialaa 
ovat rakennusten pellitystyöt, rakennus- 
ja saneerausalan työt, kiinteistönhuolto 
ja maanrakennustyöt. Yritystoiminnan 
pääpaino on rakennuspelti- ja 
rakennustöissä. 

Yritys hankki kanttikoneen, kone-
saumakoneen, rännikoneet, nostokaluston 
ja muita valmistukseen tarkoitettuja 
koneita. Investointien avulla tuotanto 
tehostuu merkittävästi.  Kustannusarvio 
investoinneille oli 131 000 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

CNC Koneistus Harri Rajalaakso
CNC-jyrsimen hankinta

CNC-koneistus Harri Rajalaakso on 
perustettu vuonna 2005 Alavudelle. 
Yrityksen päätuotteita ovat ovien 
lasituskehät ja muotoon jyrsitty vaneri. 
Yrityksen asiakaskunta on vuosien saatossa 
laajentunut lähialueen yrityksistä koko 
maahan ja ulkomaille saakka. 

Yritys hankki CNC-jyrsimen, joka lisää 
valmistuskapasiteettia, mahdollistaa 
kysyntään vastaamisen ja varmistaa 
toiminnan. Kustannusarvio investoinnille 
oli 17 000 €, josta Leader-tuen
osuus 20 %.

Akonkosken Saha oy
Koneinvestointi

Akonkosken Saha Oy on perustettu 
Alavudelle vuonna 1906. Yritys toimittaa 
sahattua puutavaraa pääsääntöisesti 
vientiin, mutta myös kotimaan markkinoille. 
Tuotteita myydään puusepänteollisuuden 
yrityksille. Yrityksellä on oma 
myyntiorganisaatio ja vakiintunut 
asiakasverkosto. 

Akonkosken Saha Oy automatisoi 
sahatavarakappaleiden annostelun, lisäsi 
tuotantokapasiteettia ja paransi näin 
yrityksen kilpailukykyä vientimarkkinoilla. 
Kustannusarvio investoinneille oli 80 000 €, 
josta Leader-tuen osuus oli 20 %. 

Aisikon Oy
Sorvauskeskuksen investointi

Aisikon Oy on Ähtärissä toimiva, 
metallialan koneistustöiden alihankintaan 
erikoistunut kasvuyritys, joka tekee 
lyhyellä toimitusajalla ja pieninä sarjoina 
teknisesti vaativia komponentteja. Lisäksi 
yritys koneistaa muun muassa alumiini-, 
messinki- ja muovituotteita.

Aisikon Oy hankki sorvauskeskuksen, 
tangonsyöttölaitteen, työkalunpitimet sekä 
oheislaitteet. Investoinnilla tehostettiin 
kappalekohtaisia asetus- ja työstöaikoja, 
joka parantaa tuotannon tehokkuutta, 
laatua, kannattavuutta ja kilpailukykyä 
kiristyvillä markkinoilla. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 258 439,25 €, josta Leader-
tuen osuus 20 %.

Konepaja- ja korjaamo Rinne Ky
Koneinvestointi

Töysäläisen, vuodesta 1976 toimineen 
yrityksen toiminta jatkuu jo toisessa 
polvessa. Yritys valmistaa pääasiassa 
tilaustöinä maanrakennus- ja ajokalustoa, 
muun muassa kauhoja, kallistimia ja 
pikakiinnittimiä. Yritys tekee myös 
korjauksia ja erilaisia terärakenteita sekä 
savusaunojen kiukaita. 

Konepaja- ja korjaamo Rinne Ky 
investoi uusiin tuotantoa tehostaviin 
hitsauskoneisiin. Uusien koneiden avulla 
pystytään valmistamaan uusia tuotteita, 
tuotannon läpimenoajat lyhenevät ja laatu 
paranee. Kustannusarvio hankkeelle oli 
13 600 €, josta Leader-tuen osuus 20 %.



Kuljetus-Savolainen Oy
Jätepaalaimen rakentaminen 

Kuljetus-Savolainen Oy on ähtäriläinen 
monialayritys, jonka toimialoihin 
kuuluvat muun muassa yhteysalusliikenne, 
maantiekuljetukset, PVC-katteet 
ja jätehuolto. Yritys on perustettu 
1950-luvulla kappaletavarakuljetuksen 
alalle.

Yritys suunnitteli ja rakensi jätepaalaimen, 
joka tehostaa merkittävästi Kuljetus-
Savolainen Oy:n jätehuoltoliiketoimintaa 
ja avaa uuden markkina-alueen paalaimen 
valmistajana. Jätepaalaimen avulla 
Kuljetus-Savolainen Oy voi tarjota 
asiakkailleen kokonaisvaltaisempaa 
jätteenkäsittelyketjua. Paalaimen 
valmistajana yritys pyrkii myös 
vientimarkkinoille. 

Kustannusarvio hankkeelle oli 294 800 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Mertala Jukka-Pekka
Tarkkuuspyörösahan hankinta

Yritys on keskittynyt betonituote-
teollisuuden alihankintatöihin. 
Yritys valmistaa esimerkiksi portaita 
ja erilaisia design-tuotteita. Tuotteet 
suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti.

Hankkeessa tehtävän pyörösahainvestoinnin 
myötä voidaan paikalliselle betoni-
elementtitehtaalle tehdä alihankintana 
parvekelaattaelementtien muottien 
valmistusta. Hankkeen avulla toimitus-
varmuus kasvaa ja uusi työntekijä voidaan 
palkata tuotantoon. Yrityksen investoinnin 
kustannusarvio oli 42 000 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

Peltisepänliike Pölönen Oy
Tuotantohallin hankinta

Peltisepänliike Pölönen Oy on Alavudella 
toimiva konesaumakattoihin, iv-asennuksiin 
ja muihin rakennuspeltituotteisiin 
erikoistunut yritys. Peltisepänliike 
palvelee uudis- ja saneerauskohteissa, 
aina suunnittelusta asennukseen. Kaikki 
palvelut tehdään mittatilaustyönä asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. 

Yritys hankki tuotantotilat 
omistukseensa tehostaakseen tuotantoa 
ja varmistaakseen hyväksi todettujen 
tilojen pysymisen yrityksellä. 
Omat tuotantotilat mahdollistavat myös 
yrityksen pitkäjänteisen kehittämisen. 
Kustannusarvio investoinnille oli 340 000 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Puusepänliike T. Metsoila Oy
Kone- ja trukki-investointi 
keittiökalustetuotantoon

Puusepänliike T. Metsoila Oy on perustettu 
vuonna 1977. Yritys suunnittelee ja 
valmistaa Miia Keittiöt -nimellä pääasiassa 
keittiöitä, mutta myös muita kiintokalusteita 
ja erilaisia mittatilaustöitä. Palveluihin 
kuuluvat myös kalusteiden kuljetus ja 
asennus. Kalusteita valmistetaan sekä 
julkisiin rakennuksiin että yksityisille 
asiakkaille.  Yritys sijaitsee Alavudella, 
mutta markkina-alueena on koko Suomi. 

Toiminnan laajentuessa ja alalla vallitsevan 
kilpailun kasvaessa yritys panosti 
automatisoituun reunalistoituskoneeseen 
sekä tuotantotiloissa trukkiin, joka helpottaa 
merkittävästi materiaalien ja valmiiden 
tuotteiden käsittelyä tuotantotiloissa. 
Investoinnit parantavat yrityksen 
tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen 
kustannusarvio oli 60 000 €, josta Leader-
tuen osuus 20 %.
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Toimitilojen maalämpöjärjestelmä

Saukrast Oy on jalometallin mekaaniseen 
hiontaan, harjaukseen ja kiillotukseen sekä 
allaspeittaukseen erikoistunut soinilainen 
yritys.

Yrityksen investointituen avulla uusittiin 
toimitilojen lämmitysjärjestelmä 
maalämmöksi ja tehtiin kone- ja 
laitehankintoja tuotannon tehostamiseksi. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 46 700,15 €, 
josta Leader-tuen osuus 20 %.

Sm-Tukku Oy
Tuotantotilojen laajentaminen

Alavutelainen SM-tukku Oy eli tutummin 
Vaneripaikka toimittaa asiakkailleen 
räätälöityjä levytuotteita. Yritys 
jatkojalostaa levystä monipuolisesti  
tuotteita asiakkaiden tarpeisiin. 

Yritys laajensi toimitilaansa, mikä 
mahdollisti sisälogistiikan tehostamisen 
sekä tuotannon laajentamisen kysyntää 
vastaavaksi. Muutoksella oli myönteisiä 
vaikutuksia myös työturvallisuuteen 
ja ergonomiaan. Laajennuksen 
yhteydessä tilojen lämmitys kytkettiin 
kaukolämpöverkostoon, uusittiin 
sähköpääkeskus ja asfaltoitiin yrityksen 
piha-aluetta. Kustannusarvio hankkeelle oli 
475 480 €, josta Leader-tuen osuus 20 %. 

Tuurin Peltikeskus Oy
Uuden koneen hankinta

Vuodesta 1979 toimineen Tuurin 
Peltikeskuksen päätuotteita ovat katto- ja 
seinäpellit, peltilistat, kattoturvatuotteet ja 
muut tarvikkeet. Remontit ja asennukset 
hoidetaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yritys investoi Leader-rahoituksen 
avulla lukkosaumaprofiilia valmistavaan 
kattopeltikoneeseen. Hankinta mahdollistaa 
toiminnan laajentamisen, tehostamisen ja 
palvelun parantamisen. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 60 000 €, josta Leader-tuen 
osuus 20 %.

Masa-Metalli Oy
Levyleikkurin ja särmäyspuristimen 
hankinta sekä tuotantotilan 
ilmastoinnin parantaminen 

Masa-Metalli Oy on töysäläinen putkisto-
kannakkeiden valmistukseen erikoistunut 
yritys. Kannakkeita valmistetaan 
kuumasinkittyinä, maalattuina ja 
haponkestävinä. Lisäksi yritys valmistaa 
teräsrakenteita asiakkaiden suunnitelmien 
mukaan. 

Investointituen avulla yritys hankki 
levyleikkurin ja särmäyspuristimen 
tuotannon tehostamiseen. Investoinnit 
mahdollistavat tuotevalikoiman laajen-
tamisen paksumpiin kappaleisiin alihan-
kintana. Investointien kustannusarvio oli 
145 500 €, josta Leader-tuen osuus 20 %.

Lisäksi yritys on investoinut tuotantotilojen 
ilmastointia parantavaan ilmastointitorniin 
sekä tuotantoa tehostaviin nykyaikaisiin 
hitsauskoneisiin. Kustannusarvio hankkeelle 
oli 29 940 €, josta Leader-tuen osuus 20 %. 

Kuortaneen energiaosuuskunta
Kaukolämmön automaattisen 
mittariluennan hankinta

Kuortaneen energiaosuuskunta on pääosin 
Kuortaneella toimiva kaukolämmön 
tuotantoon ja jakeluun keskittynyt yritys. 
Yritys käyttää lämpöenergian tuottamisen 
raaka-aineena lähes 100 prosenttisesti 
paikallisilta metsänomistajilta hankittavaa 
energiapuuta. 

Kuortaneen energiaosuuskunta 
hankki yritystuen avulla Kuortaneen 
keskustaajaman alueella sijaitsevalle 
kaukolämpöverkostolle automaattisen 
energiamittarin luentajärjestelmän. 
Tällä tavoin parannettiin energiamittauksen 
ajantasaisuutta ja luotettavuutta sekä 
optimoitiin energian käyttöä. Investoinnin 
kustannusarvio oli 65 369 €, josta Leader-
tuen osuus 20 %.

Aarreranta Oy
Toisen toimipisteen perustaminen 

Alle 15-vuotiaille lapsille sijaishuoltoa 
Ähtärissä tarjoava Aarreranta Oy sai 
Kuudestaan ry:ltä perutamistukea 
ensimmäisen toimipisteensä perustamiseen. 
Koska toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, 
Aarreranta Oy perusti toisen toimipisteen 
ostamalla tarkoitukseen soveltuvan 
asuinrakennuksen. 

Rakennukseen tehtiin tarvittavat muutos-
työt ja hankittiin kalusteet investointituen 
avulla. Kustannusarvio hankkeelle oli   
245 100 €, josta Leader-tuen osuus 20 %.

Sarmaplan Oy
Suunnittelukapasiteetin lisääminen 

Sarmaplan Oy tarjoaa teollisuudelle 
rakentamiseen sekä laite- ja laitos-
suunniteluun liittyvää suunnittelupalvelua 
Alavudella. Yritys toimii koko Suomen 
alueella, viime aikoina toiminta on 
laajentunut myös Ruotsiin ja Norjaan. 

Lisätäkseen suunnittelukapasiteettia yritys 
investoi laskenta- ja suunnitteluohjelmiin 
sekä toiminnassa tarvittaviin koneisiin 
ja kalusteisiin. Investointi on tärkeä osa 
yrityksen nykyisten toimintojen kehittämistä 
ja toiminnan laajentumista. Kustannusarvio 
investointihankkeelle oli 164 245 €, josta 
Leader-tuen osuus 20 %.

BTP Rakennesuunnittelu Oy
Suunnittelutoimiston 
aloitusinvestoinnit

2019 perustettu BTP Rakennesuunnittelu 
Oy on alavutelainen, rakennesuunnittelua 
tekevä insinööritoimisto. Rakenne-
suunnittelua tehdään teräs-, betoni- ja 
puurakennuksiin. Lisäksi suoritetaan 
rakennusten kuntotutkimuksia.

Yritystuen avulla ostettiin aloittavan 
yrityksen tarpeisiin konttorikalusteet, ATK-
laitteet, ohjelmistot sekä alan kirjallisuutta. 
Lisäksi yritykselle hankittiin kosteusmittari 
sekä lämpökamera, joilla voidaan 
suorittaa rakennusten kuntotutkimuksia. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 83 429,40 €,
josta Leader-tuen osuus 20 %.

HTR-Steel Oy
Alumiinisahan digitalisointi, 
koneinvestointi alumiinin työstöön 
sekä tehtaan alumiiniosaston layout-
muutos

HTR-Steel Oy valmistaa alumiini- 
ja teräsrakenteisia ovia, ikkunoita, 
lasiseiniä, julkisivuja, lasikattoja sekä 
tyyppihyväksyttyjä palolasiovia. HTR-Steel 
Oy vastaa niin tuotteiden suunnittelusta ja 
valmistuksesta kuin asennuksestakin. 
Yritys on kuluneella ohjelmakaudella tehnyt 
kolme Leader-tuettua investointihanketta. 

Yritys investoi alumiiniovien, -ikkunoiden ja 
-julkisivujen sekä lasikattojen valmistuksessa 
tarvittaviin uusiin tuotantokoneisiin. 
Koneiden toiminnallisuus mahdollisti 
sahauksen ja työstökeskuksen toimintojen 
yhdistämisen digitaalisesti. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 170 000 €, josta Leader-
tuen osuus 20 %. Toinen investointihanke 
kohdistui automaattiseen työstökoneeseen 
sekä tiivistyskoneeseen, joilla parannetaan 
tuotannon tuottavuutta ja yrityksen 
kilpailukykyä. Kustannusarvio hankkeelle oli 
100 000 €, josta Leader-tuen osuus 20 %.

Tehtyjen konehankintojen myötä tehtaan 
vanha pohja ei enää ollut toimiva. 
Ristikkäiset materiaalivirrat tehtaalla 
heikensivät työturvallisuutta ja tuottavuutta. 
Investointituen avulla hankittiin tehtaan 
alumiiniosaston layout-muutosten vaatimat 
rakenteet ja laitteet. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 32 076 €, josta Leader-tuen 
osuus 20 %.
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hankkeet  

Kuudestaan ry voi myöntää 

tukea yleishyödylliseen 

kehittämishankkeeseen 

julkisoikeudelliselle yhteisölle tai 

sellaiselle yksityisoikeudelliselle 

yhteisölle, jonka pääasiallinen 

tarkoitus on muu kuin 

taloudellinen toiminta.

Kehittämishanketukea voidaan 

myöntää esimerkiksi selvityksiin 

ja suunnitelmien laatimiseen 

sekä paikallisten palveluiden 

kehittämiseen. Kehittämishanke 

voi esimerkiksi turvata 

kulttuuri- ja luonnonperinnön 

säilyttämistä tai kehittää kyliä. 

Kehittämishanketuki soveltuu 

myös innovatiivisiin toimiin 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

ja siihen sopeutumiseksi 

tai ympäristötoimiin vesien 

suojelemiseksi.

Ruoppausta ja raivausta; 
Alavuden keskustan rannat ovat 
entistä komeammassa kunnossa
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Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima 
Rantojen virkistyskäytön lisääminen osana 
Alavuden kaupunkikeskustan kehittämis-
tä -hanke ja sitä seuranneet investoinnit 
muokkasivat Kirkkojärven ja Vähäjär-
ven ympäristöjä entistä viihtyisemmiksi 
ja vetovoimaisemmiksi. Hanke herätti 
runsaasti kiinnostusta paikkakunnalla ja 
muutossuunnitelmat tehtiin asukkaiden ja 
keskustan yrittäjien toiveita kuunnellen. 
Heille järjestettiin esimerkiksi keskuste-
lutilaisuuksia ja oltiin läsnä siellä, missä 
paikkakuntalaiset liikkuivat. 

Hankkeen projektipäällikkö Timo 
Rintala kertoo, että paikalliset kaipasivat 
erityisesti kesäkahvilaa ja lenkkeilyyn 
soveltuvia rantareittejä, joiden toivot-
tiin aukeavan molemmin puolin järveä 
keskustasta. Useita mainintoja keräsivät 
myös muun muassa polut, puistonpenkit 
ja opaskyltit jo olemassa oleviin kohtei-

siin, joista moni paikkakuntalainenkaan ei 
välttämättä tiedä. 

Hankkeessa kartoitettiin myös pyö-
räilyreittejä paikallisten ja matkailijoiden 
iloksi. Reitit kartoitettiin yhteistyössä pai-
kallisten pyöräilijöiden ja kyläyhdistysten 
kanssa; kyliltä pyrittiin etsimään tärppejä 
ja mielenkiintoista nähtävää pyöräilemi-
seen soveltuvien reittien varsilta. Samalla 
tehtiin kartta ja ohjeistus pyöräilyreiteis-
tä. Erityisesti ostosmatkailijoita ajatellen 
kartoitettiin pyöräilyreitistö Alavus-Tuuri-
Asema -akselille.

Paikalliset saatiin hyvin mukaan 
hankkeeseen 

Hankkeen toimesta järjestettiin talvirieha, 
joka oli suosittu ja pidetty sekä asukkai-
den että yrittäjien keskuudessa ja Rintala 
toivookin, että tapahtuma saisi jatkoa tule-

vinakin talvina. Idea ja pohja on nyt joka 
tapauksessa luotu ja tapahtumassa voisi 
olla ainesta Alavuden “talvirysköiksi”.

Rintala kiittelee 
erityisesti hankkee-
seen vaikuttaneita 
ahkeria kökkäläisiä 
tehdyistä 1500 
työtunnista. 

– Rantoja siistittiin 
isoilta matkoilta. Tänä päivänä lukuisiin 
koteihin avautuu entistä parempi näkymä 
järvelle, joka on herättänyt paljon positii-
vista palautetta. 

Hanketta seuranneilla 
investoinneilla saatiin merkittävät 
uudistukset keskustaan

Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan 
erillisiä investointihankkeita, joilla to-
teutettaisiin hankkeen aikana kartoitetut 
muutostarpeet. Kaupungin toimesta ja 

Ähtärin Voilammen 
vesienhoitoyhdistys ry
Ähtärin Voilammen vesienhoidon 
esiselvityshanke

Ähtärin Voilampi on Hankaveden 
läheisyydessä oleva noin 1 km2 kokoinen 
lähdepohjainen lampi. Sen vesi on 
puolen vuosisadan aikana samentunut. 
Esiselvityshanke loi pohjan tämän 
jälkeen toteutettavalle varsinaiselle järven 
kunnostussuunnitelmalle. Tavoitteena on 
saattaa usealla hankkeella Voilammen 
veden laatu paremmaksi.

Kustannusarvio hankkeelle oli 9 783 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

Ähtärin eteläinen osakaskunta
Vähä-Haapajärven kunnostus 
suunnitelma

Hankkeessa tehtiin huonoon kuntoon 
päässeen Vähä-Haapajärven 
kunnostussuunnitelma. Suunnitelman 
pohjalta oli tarkoitus toteuttaa itse 
järven kunnostus. Suunnitelma tuotti 
tulosta, sillä hankkeen jälkeen järven 
kunnostustoimenpiteisiin myönnettiin 
rahoitusta Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta. Rahoitusta myönnettiin 
vesikasvillisuuden niittoihin ja 
hoitokalastuksiin. 

Kunnostus tulee merkittävästi parantamaan 
järven virtausta ja happitilaa sekä 
edistämään järven virkistyskäyttöä. 
Hankkeen kustannusarvio oli 12 300 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Kuudestaan ry:n avustamana haettiin ja 
saatiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta 
maaseuturahoitusta kahteen investointi-

hankkeeseen. 
Näiden hankkei-
den lopputulok-
sena Alavuden-
järven rannoille 
saatiin lukuisia 
uudistuksia. Tänä 

päivänä polkuyhteys kulkee lenkkeili-
jöiden iloksi Kirkkojärven rantaa pitkin 
terveyskeskuksen lähettyviltä uudelle 
hautausmaalle saakka. Uuden lenkkipolun 
varteen rakennettiin näkötornin tyyppinen, 
paikallisten runsaasti käyttämä kotaraken-
nus, jossa on näkötasanne sekä lasinen 
yläosa ja katto. Lähelle rakennettiin myös 
tuulensuojaisalle paikalle laavu tulenteko-
paikkoineen, puuliiteri ja huussi.

Rantapuistoa uudistettiin monin 
tavoin. Ranta ruopattiin ja rantapuistoon 
saatiin kaikkien yhteisessä käytössä oleva 

terassi sekä kanootteja, kajakkeja, veneitä 
ja sup-lautoja yleiseen käyttöön. 

Molempien keskustan järvien rannoille 
raivattiin ja rakennettiin pienvenesatamat 
siten, että veneet on helppo nostaa tal-
veksi maihin. Lisäksi keskustan rannoille 
rakennettiin kolme huvimajaa; tenniskent-
tien lähelle Vähäjärven rannalle, Luoman-
puistoon matonpesupaikan tuntumaan ja 
Rantapuistoon. Rannoille saatiin myös uu-
sia laitureita; rantapuistoon yksi yleislaituri 
ja Vähäjärvelle kolme onkilaituria.

Vielä myöhemmässä vaiheessa Kuu-
destaan ry:ltä haettiin ja saatiin Leader-
rahaa Tusan maisemareitin kunnostukseen, 
lisäksi valtion avustusta saatiin Alavuden-
järven kunnostustoimenpiteisiin.

Rantojen virkistyskäytön lisääminen 
osana Alavuden kaupunkikeskustan kehit-
tämistä – hankkeen kustannusarvio oli 
100 000 €, josta Leader-tuen osuus 80 %.

    Erityisesti on syytä kiittää
hankkeen ahkeria kökkäläisiä 
tehdystä 1500 työtunnista.”

Ähtärin Zoo Resort Oy
Ähtärin ulkoilupaikkojen  
kunnostussuunnitelma 

Hankkeessa suunniteltiin Ähtärin alueen 
ulkoilureittien (vaellus, hiihto, maastopyö-
räily ja melonta) uudet kyltitykset, reitti-
kuvaukset ja -luokittelut, kartat, sähköinen 
informaatio, reittipohjien parantaminen 
sekä rullahiihtoradan ja ensilumenladun 
rakentaminen. Suunnitteluun kuului myös 
rakentamiskustannusten selvittäminen sekä 
rakenteiden tulevan kunnossapidon ja reit-
tien markkinointisuunnitelman tekeminen. 

Kunnostettujen ulkoilureittien 
käyttäjäkunta koostuu niin paikallisista 
kuin matkailijoista. Hankkeen tavoitteina 
oli paikallisten ihmisten liikunta-
aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen 
sekä matkailijoille tarjottavien aktiviteettien 
monipuolistaminen. Urheilijoille ja 
urheilijaryhmille rullahiihtorata ja 
ensilumenlatu luovat loistavat puitteet 
harjoitteluun. Parantunut infrastruktuuri 
mahdollistaa ohjelmapalveluyrittäjien 
yritystoiminnan pyörittämisen ja 
mahdollistaa ympärivuotisen toiminnan. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 33 468 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Alavuden Vähäjärven rannalta löytyy kolme turvallista onkipaikkaa hankkeen avulla toteutettuna.
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Tapahtumatuotanto tutuksi Kuortaneella
Kuortaneen kunnan hallinnoiman, Leader-
rahoitteisen Kulttuurin kehitysaskel Kuorta-
neella -hankkeen tavoitteena oli parantaa 
alueen eri toimijoiden kykyä tuottaa erilai-
sia tapahtumia ja tiivistää eri aktiivitahojen 
yhteistyötä. Hankkeeseen saatiin mukaan 
monia paikallisia toimijoita, muun muassa 
laulu- ja näytelmäryhmiä. Tapahtumatuo-
tantoa vietiin hankkeessa eteenpäin eri-
laisten pajatoimintojen kautta. Pyrkimyk-
senä oli saada ihmiset yhdessä tuottamaan 
iso tapahtumakokonaisuus hankkeen 
loppupuolella.

 
Osaksi Suomi 100 -juhlavuoden 
ohjelmaa

Hankkeen alaisena tuotantona toteutet-
tiin monitaiteellinen Sata Suomen vuotta 
Kuortaneelta katsottuna -esitys. Esityksessä 
yhdistyivät teatteri, musiikki, videot ja 
tanssi. Teoksessa käytiin läpi Kuortaneen 
historiaa itsenäisen Suomen aikana. Pää-

osassa oli fiktiivinen suku, jonka läpi ku-
vattiin oikeita kuortanelaisia tapahtumia. 
Teos hyväksyttiin osaksi valtakunnallista 
Suomi 100 -juhla-
vuoden ohjelmaa. 
Hanke aloitettiin 
Kuortaneen mielen-
kiintoisten historial-
listen tapahtumien 
kartoittamisella 
viimeisen sadan 
vuoden ajalta. Kä-
sikirjoittajana toimi 
Katja Kujala.

Hanke huipentui esitykseen

Käsikirjoittajan ja pienen ryhmän kanssa 
pidettiin kirjoituspajoja, joissa käsikirjoi-
tusta pohdittiin eteenpäin. Lisäksi pidettiin 
työpajoja, joissa kerättiin tietoa Kuorta-
neen historiasta alueen ihmisiltä käsikirjoi-
tusta varten. Käsikirjoituksen valmistuttua 

Ähtäri Zoo Resort Oy
Kulttuurikipinä

Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa 
erityisesti nuorten harrastajien ja 
aloittelijoiden helppo mukaanpääsy 
paikkakunnan kulttuurituotantoihin 
musiikkiteatterileirin avulla.  
Kulttuurikipinä-leiri tarjosi nuorille 
ammattilaisten avulla kokonaiskuvan sekä 
mahdollisuuden oppia laajasti teatterin 
tekemistä. Jokaisella oli mahdollisuus 
tutustua ja päästä kokeilemaan sitä osa-
aluetta, joka erityisesti kiinnosti. Hankkeen 
tavoitteena oli, että kulttuurikipinä iskisi 
mahdollisimman moneen nuoreen.

Hankkeen aikana luotiin toimintamalli, 
joka kokosi teatteriesityksen tuotannon 
kaaren ja sen toteuttamiseen tarvittavat 
työtehtävät yhteen. Toimintamallilla 
turvattiin, että paikkakunnalla on 
jatkossakin kulttuurin tekijöitä ja laadukasta 
kulttuuritarjontaa. Malli tulee olemaan 
vapaassa käytössä eri kulttuuritoimijoiden 
kesken. Hanke tuki vahvasti Ähtärin 
matkailua, jonka yksi painopiste on 
kulttuurimatkailun kehittäminen. 
Hankkeen kustannusarvio oli 19 900 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

Alavuden kaupunki, 
Lakeudenportin kansalaisopisto
Arkeologinen perintömme

Esiselvityshanke oli kolmen kunnan yhteinen 
muinaisjäännösten kartoittamishanke, jota 
hallinnoi Lakeudenportin kansalaisopisto. 
Mukana olivat opiston toiminta-alueeseen 
kuuluvat kunnat: Alavus, Kuortane ja Ähtä-
ri. Esiselvityshankkeessa luotiin malli uusien 
muinaisjäännösten löytämiseksi ja inventoi-
miseksi: maastoetsinnöistä ja arkeologisista 
kaivauksista kiinnostuneet kolmannen sek-
torin toimijat alueella selvitettiin, muinais-
jäännösten alustavaa paikantamista kartoista 
tehtiin, yksityisten henkilöiden havaintoja 
mahdollisista uusista muinaisjäännöksistä 
kerättiin ja uusia kohteita inventoitiin. 

Esiselvityshankkeessa inventoitiin yhteensä 
24 aluetta. Niiltä löydetyt, entuudestaan 
tuntemattomat muinaisjäännöskohteet 
ilmoitettiin Museovirastolle, joka päättää, 
mitkä kohteista päätyvät valtakunnalliseen 
muinaisjäännösrekisteriin ja saavat siten 
virallisen muinaisjäännösstatuksen. Hank-
keen kulusta ja tavoista luotiin kaaviokuvat, 
joita voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa. 
Hankkeen kustannusarvio oli 19 998,80 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen 
ideoille (Näppi)

Hankkeen tavoitteena oli eteläpohjalaisen 
perinteisen puurakentamisen ja maaseu-
dulle leimallisen pohjalaistaloperinteen 
sekä tästä kulttuurista ammentavan 
arvomaailman ja elämäntavan tunnettuu-
den lisääminen. Pohjalaistalokulttuuria, 
perinteistä ekologista puurakentamista 
ja sen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia 
tehtiin tunnetuksi toteuttamalla pohjalais-
taloperinnettä esittelevä julkaisu Seinäjoen 
asuntomessuille 2016. Julkaisu oli yleisesti 
jaettavissa Pohjalaistaloverkoston osastolla 
messualueella. Kuusiokuntien alueella 
toteutettiin pohjalaistaloperinnettä ja puu-
rakentamista esitteleviä tilaisuuksia.

Hankkeen taustalla oli aiempi, Komiaa 
elämää Pohjalaistalossa -hanke, jossa 
aloitettiin Ähtärissä sijaitsevan Haapa-
ahon talon inventointi ja arkistotyö sekä 
luotiin tausta-aineistoa jo vuonna 2014. 
Näkyvyyttä pohjalaistaloperinteen ideoille-
hanke mahdollisti aineiston viimeistelyn, 
toimittamisen ja julkaisemisen. Kustan-
nusarvio hankkeelle oli 21 000 €, josta 
Leader-tuen osuus 67 %.

Helsingin Yliopisto, Ruralia-instituutti
Kotiseudun historia narratiiveina 
(Kohina), Töysäläinen kotiseutu 
ajallisessa kehyksessä

Kotiseudun historia narratiiveina 
-hankkeen kohdealueena oli Töysä. 
Kotiseudun historia narratiiveina -hanke 
toteutettiin Etelä-Pohjanmaalla Ruralia-
instituutin Seinäjoen toimintayksikön ja 
paikallisten kumppaneiden, kuten Töysä-
Seuran ja kyläyhdistysten yhteistyönä.

Hankkeen tarkoituksena oli tavoittaa 
ja kerätä töysäläisten asukkaiden 
kotiseutukokemukset ja -näkemykset 
ja muodostaa niistä kulttuuri- ja 
paikallishistoriallinen tulkinta. Ensisijainen 
tavoite oli tuottaa käsitys siitä, millainen 
on töysäläisten kotiseutu juuri nyt, mistä 
aineksista se koostuu, ja mitkä piirteet 
erottavat sen lähialueista. Hankkeessa 
järjestettiin työpajoja kotiseudun 
avainkohteiden tunnistamiseksi ja 
tarinoittamiseksi. Lisäksi alueen asukkailta 
kerättiin avoimella pyynnöllä paikkatietoon 
yhdistettyä kertomusaineistoa. 

Hankkeen kustannusarvio oli 57 500 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Ähtärin matkailu Oy 
Arpainen – the Identity of  
Suomenselkä’s Nature

Suomenselän alueen luonto on erityispiir-
teistä mäkisten suo-, järvi- ja metsäaluei-
densa ansiosta. Arpainen yhdistää kaikkia 
näitä piirteitä tarjoten jo tunnetun retkeily-
reitistön, mutta mahdollistaen samalla yh-
distävän alueellisen identiteetin, jonka alle 
voidaan koota koko lähialueen luontokoh-
teita ja niihin kytkeytyviä oheistoimintoja.

Hankkeessa koottiin luontokohteiden 
ympärillä toimivista paikallistoimijoista 
verkostoa, joka voi tuottaa alueen  
luontoprofiilin sisällöksi tietoa ja tarinoita. 
Tätä aineistoa koottiin yhtenäiseksi 
esitykseksi ja sähköisiksi materiaaleiksi, 
joilla voidaan viestiä niin paikallisesti kuin 
kansallisesti ja kansainvälisesti alueen luon-
toharrastusmahdollisuuksista ja toisaalta 
vastuullisesta luonnon hyödyntämisestä 
hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kustannusarvio hankkeelle oli 69 760 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %. 

Kuortaneen kunta
Kaatialan louhos – tuotteistuksen 
selvityshanke

Hankkeessa selvitettiin Kaatialan louhoksen 
kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita eri 
intressipiireiltä. Tavoitteena oli kirkastaa 
Kaatialan asema eri harrastajapiirien 
keskuudessa ja arvioida alueen 
kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. 
Lisäksi tavoitteena oli laajentaa Kaatialan 
ympäristön palvelutarjontaa tiivistämällä 
toimijoiden yhteistyötä ja tuotteistamalla 
selkeä palvelukonsepti. Selvityshanke 
toteutettiin henkilö- ja ryhmähaastatteluin 
sekä kyselyin kohderyhminä esimerkiksi 
maanomistajat, laitesukeltajat, 
mineraaliharrastajat ja matkailutoimijat. 

Haastattelujen tulosten pohjalta järjestettiin 
työpajailta, jossa jalostettiin yhteinen 
näkemys kehittämistoimenpiteistä. Tämän 
jälkeen neuvoteltiin eri tahojen kesken 
jatkotoimenpiteiden mahdollisuuksista 
käytännössä. Hankkeen lopussa järjestettiin 
seminaari.

Kustannusarvio hankkeelle oli 14 102 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

aloitettiin tapahtuman suunnittelupajat. 
Pajat keräsivät eri taiteenalan ihmiset 
yhteen kuulemaan käsikirjoituksesta ja 

tuotannosta sekä 
pohtimaan esitystä 
varten tarvittavia 
ryhmiä. Myöhemmis-
sä työpajoissa vietiin 
tuotantoa eteenpäin 
ryhmien avulla 
ja alettiin viedä 
esityksiä konkreetti-
sesti eteenpäin sekä 
opittiin tapahtuman 
käytännön järjes-

telyistä. Mukana olevien määrä kasvoi 
tasaisesti esityksen lähestyessä. 

Ajatuksena oli oppia erilaisten pajojen 
kautta suuremman kokonaisuuden tuotta-
mista ja valmistaa paikallisia tuottamaan 
tapahtumakokonaisuuksia jatkossakin.  
Valmis kokonaisuus esitettiin yleisölle nel-
jään otteeseen joulukuun alussa. Esitystä 

    Ajatuksena oli oppia 
suuremman kokonaisuuden 

tuottamista ja valmistaa 
paikallisia tuottamaan 

tapahtumakokonaisuuksia 
jatkossakin.”

kävi seuraamassa suuri joukko 
Kuortaneen ja lähikuntien 
asukkaita; jokaiseen esitykseen 
mahtui noin 400 katsojaa ja 
suosituista esityksistä osa myy-
tiin loppuun. Tänä päivänä esi-
tyksen taltiointi on katsottavis-
sa YouTube-videopalvelussa.

Kustannusarvio Kulttuu-
rin kehitysaskel Kuortaneella 
-hankkeelle oli 76 414,50 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %

Tapahtumatuottaja Tuomas Ojajärvi, 
käsikirjoittaja Katja Kujala ja 

ohjaaja Tuula Hankaniemi 
keskustelevat tuotannosta. 

Kuva: Tuomas Ojajärvi.
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Soinin kunta haki nostetta matkailuun 
Leader-rahoitteisilla hankkeilla. Extreme 
Park kehitti luontoon liittyvää matkailupal-
velutoimintaa Soinissa. 

– Kärkikohteitamme ovat Vuorenmaan 
ja Arpaisten alueet. Pyrimme luomaan 
Soinista paikan, joka palvelee lähiseudun 
kasvavien matkailijamäärien tarpeita, han-
kevetäjä Kari Laasala kertoo. Esimerkiksi 
Vuorenmaan rinnehiihtoaluetta pyrittiin 
kehittämään monitoimipuistoksi, jossa 
olisi matkailijoille mielenkiintoista aktivi-
teettiä tarjolla ympäri vuoden. Retkeilyn ja 
pyöräilyn ohella matkailijoille suunnitel-
tiin monenlaista ohjattua liikuntaa, esimer-
kiksi kalliokiipeilyä ja koskimelontaa.

Investointisuunnitelmat toteen 

Soinin luonto- ja virkistysreittien kehit-
tämistarpeet kartoitettiin Extreme Park- 
hankkeessa perusteellisesti ja yhdistyksiä 
avustettiin investointihankkeiden haussa. 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta myön-

Soinin kunta haki uutta nostetta matkailuun Talvikauteen piristystä Ähtärissä 

nettiin myöhemmin rahoitus Vuorenmaan 
kuntoiluportaille ja Kuudestaan ry:n Ak-
tiivisuutta kyliin -teemahankkeesta saatiin 
rahoitus fatbike-pyöriin ja telttakatoksiin. 
Muitakin Soinin alueen investointihank-
keita autettiin alkuun. Lisäksi suunnitteilla 
on hakea rahoitusta esteettömään luon-
toreittiin sekä Vuorenmaan rinteeseen tule-
vaan alamäkiluistelurataan. Extreme Park 
-hankkeen kustannusarvio oli 98 375 €,
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Historian tuntemus vahvistaa 
paikallisidentiteettiä

Soinin kunta juhli vuonna 2018 150-vuo-
tista taivaltaan. Soini 1868-hanke koosti 
kuvan Soinin historiasta ja nykyisyydestä. 
Tarkoituksena oli sekä vahvistaa paikalli-
sidentiteettiä ja -tuntemusta että kehittää 
matkailijoiden Soini-tietoutta.

Kiinnostava taustatieto ja historian tuo-
minen tähän päivään tuo matkailuun uutta 
houkuttelevuutta. Hankkeessa muun mu-

Ähtäri Zoo Resort Oy:n hallinnoima 
Hyvinvointia talviliikunnasta -hanke tuki 
paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden 
viihtyvyyttä kehittämällä monipuolisesti 
talviaktiviteettejä 
Ähtärissä. Talveen 
kaivattiin Ähtärissä 
lisää ohjelmaa esi-
merkiksi matkaili-
joille. Pandat eivät 
nuku talviunta 
ja eläinpuistos-
sa kävijöitä odotetaan tulevaisuudessa 
olevan entistä enemmän ympäri vuoden. 
Talvien vähälumisuus aiheuttaa kuitenkin 
haasteita.  

Tavoitteena olikin aktivoida Ähtärin 
talvikautta sekä seutukunnan asukkaita 
että matkailijoita palvellen. Talviaktivi-
teettien ja -palveluiden kartoittaminen, 
olemassa olevien mahdollisuuksien kehit-
täminen sekä uusien palveluiden suun-
nitteleminen tuovat kaivattua toimintaa, 
piristävät talviaikaa ja kasvattavat henkistä 
ja fyysistä hyvinvointia.

Hankkeen toimesta kartoitettiin myös 
liikuntareittien tilanne ja soveltuvuus talvi-
käyttöön. Matkailualueen suoritusreittejä 
ja -paikkoja kehitettiin ottaen huomioon 

myös tulevien tapahtumien järjestä-
mismahdollisuus. Suorituspaikkojen ja 
-reittien taso pyrittiin saamaan sellaiseksi, 
että niiden houkuttelevuus olisi suuri sekä 

matkailijoiden 
että paikallisten 
keskuudessa. 
Samalla selvitettiin 
reitteihin liitty-
vät toteutus- ja 
rahoitusmahdolli-
suudet. Selvitysten 

pohjalta on tänä päivänä tehty useita 
Leader-rahoitteisia investointihankkeita 
alueelle.

 
Talviuinnin SM-kilpailujen 
järjestäminen loi uuden 
toimintamallin alueelle 
 
Hankkeen aikana järjestettiin suurta 
huomiota kansainvälisestikin saaneet 
Talviuinnin SM-kilpailut Ähtärissä talvella 
2018 luoden samalla toimintamalli, jonka 
avulla seutukunnassa voidaan organi-
soidusti järjestää suuria talvitapahtumia 
tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin 
ja matkailuyrittäjien kanssa. Näin jatkossa 
voidaan sekä hakea että toteuttaa suuria 

tapahtumia, esimerkiksi SM-tason kilpailu-
ja, isoja konsertteja ja messuja. 

Kolmannen sektorin tärkeä rooli

– Ihmisten innostaminen mukaan yh-
distysten ja seurojen toimintaan oli yksi 
hankkeen päätavoitteista. Kun se tavoite 
saavutetaan, pystytään järjestämään suuria 
tapahtumia, joista on hyötyä koko seutu-
kunnalle. Matkailuyritykset saavat tuloja  
ja yhdistykset ja seurat saavat varoja, joilla 
niiden tekemää työtä voidaan pitää hyväl-
lä tasolla ja kehittää, hankevetäjä Janne 
Muhonen kertoo. Hankkeessa kutsuttiin 
koolle kolmannen sektorin toimijoita, 
jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan 
tapahtumien järjestämiseen ja saamaan sa-
malla muun muassa oppia ja ideoita oman 
lajin tapahtumien järjestämisestä. Kolman-
nen sektorin toimijoille järjestettiin myös 
seminaari, jossa asiantuntijan johdolla 
etsittiin keinoja yhdistystoiminnan kehittä-
miseen ja kaiken ikäisten, mutta erityisesti 
nuorten mukaan saamiseen kolmannen 
sektorin toimintaan.

Kustannusarvio Hyvinvointia talvilii-
kunnasta -hankkeelle oli 70 000 €, josta 
Leader-tuen osuus 80 %.

assa koottiin verkkosivusto sekä julkaisuja, 
jossa tarinat pääsevät kaikkien nähtäville 
ja paikallistieto matkailijoiden käyttöön. 
Kustannusarvio Soini 1868 -hankkeelle oli 
60 000 €, josta Leader-tuen osuus 90 %.

Hanketyön rooli on merkittävä

Soini 1868 -hankkeen ja muidenkin 
kunnan Leader-hankkeiden valmistelussa 
vahvasti mukana ollut Soinin kunnan-
johtaja 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 enem-
män hankemaiseen toimintaan ja useiden 
rahoituslähteiden hyödyntämiseen perin-
teisten valtionosuuksien ohella, Viitasaari 
toteaa.

   Ihmisten innostaminen
mukaan yhdistysten ja 

seurojen toimintaan oli yksi 
hankkeen päätavoitteista.”

Soinin Kaihiharjulle suunnitellaan esteetöntä luontopolkua ExtremePark -hankkeen avustuksella.

Ähtärissä edistettiin talviliikuntaa 
mm. suunnittelemalla reitistöjen 
taukopaikkoja, opastuksia ja 
talvitapahtumia. 
Kuva: Janne Muhonen.
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Palvelut helposti löydettävissä

Ähtäri-Äppi julkaistiin kesällä 2018 ja sen 
jälkeen sitä on markkinoitu ahkerasti mat-
kailijoille, asukkaille ja järjestöille.

– Meillä on ollut roll-uppeja Ähtärissä 
ja lähialueilla, painettu esitteitä, markki-
noitu eri julkaisuissa sekä messuilla. Myös 
esittelytilaisuuksia on pidetty asukkaille, 
loma-asukkaille ja järjestöille, selvittää 
Kuoppala.

– Eläkeläiset ovat ottaneet sovelluksen 
vastaan avomielin. Esimerkiksi terveys-
palvelut ovat helposti löydettävissä ja sitä 
kautta voi soittaa ilman, että tarvitsee etsiä 
puhelinnumeroita.

Ennen sovelluksen julkaisua sitä testat-
tiin monta kertaa.

– Halusimme, että se on käytettä-
vyydeltään mahdollisimman helppo. 
Käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa mitään, vaan 
tiedot ovat hipaisujen päässä. Palvelujen 
sijainnit näkyvät kartalla.

Leader-rahoitus innosti 
innovoimaan

Leader Kuudestaan myönsi rahoitusta 
hankkeeseen, jolla sovellusta kehitettiin. 
Hankkeessa oli mukana 30 yrittäjää yritys-
rahaosuudella ja talkootyöllä. Kuoppala 
hoiti hankehallinnon ja oli mukana myös 
kenttätyössä.

– Tällaisessa hankkeessa Leader-rahoi-
tus on todella merkittävä kanava saada 
aikaan konkreettinen tuote, Kuoppala 
sanoo.

Sovelluksen kehittäminen ei päättynyt 
hankkeen loppumiseen. Jatkossa sovelluk-
sen kehittämisestä vastaa Ähtärin Matkailu 
Oy.

Kustannusarvio Ähtärin kaupungin hal-
linnoimalle Digitalisaatio osana palveluja 
-hankkeelle oli 49 200 €, josta Leader-
tuen osuus 80 %.

 Ähtäri sai oman sovelluksen

Ähtärin kaupunki
Ähtärin matkailualueen ranta-alueen 
suunnitteluhanke

Hankkeessa Ähtärin matkailualueen 
rantavyöhykkeelle ja järven lähialueelle 
laadittiin kokonaisvaltainen suunnitelma, 
joka sisälsi erilaisia virkistystoimintoja, 
aktiviteetteja ja kulkuväyliä alueen 
matkailijoille, loma-asukkaille sekä 
paikkakunnan ja alueen asukkaille. 
Suunnitelman avulla eri toiminnoille 
löydettiin optimaaliset sijoituspaikat ja 
annettiin pohja jatkossa toteutettaville 
investoinneille. Toteutettavien investointien 
myötä alueen käyttö kuntalaisten yhteisenä 
virkistysalueena lisääntyy.

Kustannusarvio hankkeelle oli 20 000 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

Alavuden Kehitys Oy
Elämyksiä ja ryhmäretkiä Alavudella

Kuusiokuntien matkailualueella on 
tarvetta matkailijoille suunnatuille 
lisäpalveluille, jotka pidentäisivät 
matkailijoiden viipymää alueella. Alavuden 
Kehitys Oy:n hankkeessa ideoitiin ja 
luonnosteltiin Alavudella toteutettavaksi 
sopivia ryhmämatkakonsepteja, erityisesti 
retkeilyyn liittyen. Lisäksi luotiin 
mallielementtejä, joista esimerkiksi 
perhematkailijat voisivat koota itselleen 
elämyksellisen kokonaisuuden. 

Hankkeessa mallinnettiin 
paikallistarinoiden keruutavat ja kerättiin 
tarinavakan pohjalle matkailussa 
hyödynnettäviä tarinoita ja tarina-
aihioita, joista elämyksiä on mahdollista 
jalostaa. Hankkeessa innostettiin 
paikallisia kolmannen sektorin 
toimijoita tuotteistamaan elämyksellisiä 
matkailupalveluita sekä järjestämään 
elämysopastoimintaa ja mallinnettiin 
vaihtoehtoiset tavat elämysopaspalveluiden 
tuottamiseksi.

Kustannusarvio hankkeelle oli 25 971 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %. 

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr 
Kuortaneen maastopyöräreittien 
kehittämishanke

Hankkeessa suunniteltiin maastopyöreittejä, 
kartoitettiin eri reittivaihtoehtoja ja haettiin 
reittitoimituksia yhteistyössä kunnan kanssa.  
Lisäksi suunniteltiin maastopyöräilykarttoja 
alueelle. 

Virallisella ja hyvin opastetulla 
reitityksellä pystytään ohjaamaan 
maastopyöräily halutuille ajourille. Lisäksi 
maastopyöräilyn osalta vähäinen luonto- 
ja elämysmatkailu alueella lisääntyy 
tuoden nykyisiä palveluja täydentävän 
urheilumahdollisuuden Kuortaneelle. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 30 795 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Digitaalisuus kasvaa kuntien toiminnassa, 
esimerkiksi tuomalla palvelut kuntalaisten 
puhelimiin. Kimmo Siukola kävi esittele-
mässä Evijärven sovellusta ähtäriläisille. 
Siitä lähti innostus kaupungin johtoa myö-
ten Ähtärin oman sovelluksen, Ähtäri-Äpin 
toteuttamiseen.

Nyt Ähtärin palvelut ovat kaikkien 
saatavilla ja nähtävillä puhelimeen sekä 
tablettiin ladattavassa sovelluksessa, jossa 
on muun muassa tietoa kaupungista, 
Ähtäri Zoosta, nähtävyyksistä, kaupoista, 
ravintoloista ja aktiviteeteistä.

– Vastaanotto on ollut hyvä. Tähän 
mennessä sovellusta on ladattu 1500 ker-
taa, kertoo Ähtärin kaupungin viestintä- ja 
toimistosihteeri Irma Kuoppala ja jatkaa:

– Tämä on yksi varteenotettava viestin-
täväline kunnille.

  Tällaisessa hankkeessa Leader-rahoitus on todella 
merkittävä kanava saada aikaan konkreettinen tuote.”

Soinin 4h-yhdistys
1629 -selvitys 16-29 vuotiaiden 
toiminnan kehittämiseksi

Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on 
tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Toiminta on kuitenkin 
pääsääntöisesti keskittynyt alle 
16-vuotiaisiin. 1629-hankkeella selvitettiin, 
miten Soinin 4H-yhdistyksen toimintaa 
pitäisi kehittää ja minkälaisia toimia tai 
tiloja vaatisi, jotta 16-29 -vuotiaat saataisiin 
mukaan toimintaan. 

Esiselvityshankkeen tulosten pohjalta 
toimintaa on tarkoitus kehittää 
mahdollisimman monipuoliseksi 
ja vakiintuneeksi, jotta myös 16-29 
-vuotiaat innostuisivat toiminnasta 
entistä enemmän, saisivat toiminnan 
kautta työelämäkokemuksia ja uskallusta 
yrittäjyyteen sekä mahdollisuuksia 
harrastamiseen ja virkistäytymiseen. 
Toiminnan monipuolistamisen kautta 
yhdistyksellä on entistä paremmat 
mahdollisuudet olla edistämässä 
paikkakunnan nuorten hyvinvointia ja 
elämänhallintaa sekä ehkäistä heidän 
syrjäytymistään. Kustannusarvio hankkeelle 
oli 7 278 €, josta Leader-tuen osuus 90 %.

SeAMK
Puusta ruokaa -esiselvityshanke

Esiselvityshankkeessa haluttiin edistää
metsävarojen käyttöä elintarviketeolli-
suuden raaka-aineena. Hankkeen aikana 
kartoitettiin alan mahdollisuudet ja 
syvennettiin yhteistyötä unkarilaisten ja 
baltialaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi sel-
vitettiin talvilevossa olleiden männyn ja
kuusen neulasten sekä marjojen ja sien-
ten sisältämiä arvokomponentteja elintarvi-
keteollisuuden näkökulmasta. Käsittely-
tekniikkana sovellettiin muun muassa 
ruoka-aineiden matalalämpöteknologiaa.  

SeAMK Ruoka-yksikön hanketta tehtiin 
yhteistyössä biotaloussektorin kansallisten 
toimijoiden, unkarilaisen Bükk-Térségi 
Leader-ryhmän alueen, Viron Tarton seu-
dun ja Joegevamaan elintarviketoimijoiden 
sekä Latvian maatalousyliopiston kanssa.
Kustannusarvio hankkeelle oli 20 000 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Ähtärin kaupunki 
Ähtärin keskustan kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena oli 
kaupunkikeskustan kehittäminen 
kiinteistönomistajien, yrittäjien, järjestöjen 
ja kaupungin kesken. Lisäksi tavoitteena 
oli kartoittaa puuttuvia palveluita, kehittää 
yhteistoimintaa ja luoda keskustasta 
viihtyisämpi ja vetovoimaisempi 
liikealue. Lisäksi keskustan ranta-alue eri 
toimintoineen haluttiin tuoda paremmin 
kuntalaisten hyödyksi ja hyvinvoinniksi.

Matkailualueen ja keskustan välisessä 
liikenteessä opastuksen ilmettä 
haluttiin kehittää, jotta matkailijat 
tunnistaisivat paremmin Ähtärin yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Yhtenäiset opasteet 
vahvistavat paikkakunnan matkailuimagoa. 
Hankkeen kustannusarvio oli 100 000 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.
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Kuudestaan ry:n kansainväliset nuorten 
hankkeet ovat tuoneet monipuolisia 

mahdollisuuksia nuorille 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, 
Tuomarniemen metsäoppilaitos
Tuomarniemen puulajipuiston 
kehittämisen suunnitteluhanke

Ähtärissä Hankaveden rannalla sijaitsevalla 
Tuomarniemen koulutilalla on pitkä ja 
perinteikäs historia. Vuosikymmenten 
saatossa Tuomarniemen pihapiiriin on 
kehittynyt yli kahdeksankymmenen  
puu- ja pensaslajin puulajipuisto.

Suunnitteluhankkeessa kartoitettiin ja kun-
toluokitettiin puulajipuistossa olevat puulajit 
sekä laadittiin suunnitelma ja aikataulutus 
huonokuntoisimpien lajien uusimisesta. 
Lisäksi laadittiin suunnitelma lisäistutuk-
sista sekä puulajipuistoon noin kilometrin 
mittainen esteetön polkureitti ja sen varrelle 
taukopaikka. Lisäksi suunniteltiin polun ja 
lajien info- ja opastusjärjestelmä toimivaksi 
QR-koodien ja tietoverkkojen kautta toimi-
vaksi siten, että se mahdollistaa puulajipuis-
ton monipuolisen hyödyntämisen. Varsinai-
nen reitin kunnostustyö ja taukopaikkojen 
rakentaminen toteutettiin myöhemmin 
suunnitelman mukaan Kuudestaan Ry:n 
investointitukea hyödyntämällä. Hankkeen 
kustannusarvio oli 15 000 €, josta Leader-
tuen osuus 90 % kustannuksista.

Thermopolis Oy
Kokoontumistila

Hankkeessa energiakatselmoitiin alueen 
mukaan ilmoittautuneet nuorisoseura- ja 
kylätalot, sekä vastaavanlaiset yleishyödyl-
listen yhteisöjen hallinnoimat kokoontumis-
tilat. Hankkeessa suoritettiin energiakatsel-
mus noin 15–20 kokoontumistilalle alueella.

Lisäksi katselmuksessa selvitettiin 
rakennusten kunto ja energiatehokkuus. 
Kiinteistöistä laadittiin rakennuskohtaiset 
raportit, joiden avulla kiinteistöjen 
energiatehokkuutta ja kuntoa olisi 
mahdollista parantaa. Raportti auttaa 
kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta 
vastaavia henkilöitä huomioimaan 
myös rakennusten energiaa hukkaavat 
käyttötottumukset. Raportin 
luovutustilaisuuden jälkeen kohteissa 
annettiin suoritettaville toimenpiteille ja 
investoinneille hankkeen jälkineuvontaa. 
Jälkineuvonnassa vertailtiin muun muassa 
saatujen tarjousten ominaisuuksia ja 
kustannuksia. Samalla myös neuvottiin 
toimenpiteiden ja investointien 
toteuttamisessa.

Hankkeen kustannusarvio oli 83 826 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

SeAmk
Kansainvälisestä metsäbiotaloudesta 
elinvoimaa -esiselvitys Kuudestaan 
alueelle

Hanke laati esiselvitysraportin ja 
hankesuunnitelman kansainvälisen 
biotalouden ja erityisesti metsäbiotalouden 
vahvistamiseksi ja alan verkoston luomiseksi 
alueelle. Esiselvityshanke kartoitti 
monitavoitteisen metsäbiotalouden ja 
sitä sivuavien kasviperäisten biomassojen 
käytön mahdollisuudet Kuudestaan 
ry:n alueen ja erityisesti Viron (Tartto), 
Slovakian (Zvolen) ja Italian (Toscana) sekä 
osin muidenkin alueiden kesken. 

Hanke lähestyi Kuudestaan-alueen 
kansalaisia, metsänomistajia, 
maanomistajia, metsäammattilaisia sekä 
opettajia ja tutkijoita seminaarien ja muun 
aktivoivan viestinnän, haastattelujen 
sekä työpajojen kautta. Hankkeen 
kustannusarvio oli 20 000 €, josta Leader-
tuen osuus 90 %.

Kuudestaan ry:n kansainväliset nuorten 
hankkeet ovat tuoneet monipuolisia mah-
dollisuuksia nuorille 

Kuudestaan ry:n hallinnoimat Youth 
Power ja Eco North ovat maaseudun 
nuorille suunnattuja aktiivisuuteen, vai-
kuttamiseen, oman kotiseudun kehittämi-
seen ja kansainvälistymiseen kannustavia 
hankkeita, jotka lähtivät liikkeelle alueen 
nuorten toiveista. Molemmat hankkeet on 
toteutettu tiiviissä yhteistyössä alueen 4H-
yhdistysten ja nuorisotoimien kanssa. 

Youth Power -hanke toteutettiin 
yhteistyössä virolaisen Leader-ryhmän 
kanssa. Hankkeen keskeisiä teemoja olivat 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksien li-
sääminen alueellamme, Leader-toiminnan 
ja rahoituksen tutuksi tekeminen, yrittäjyy-
teen kannustaminen sekä kansainvälisty-
mismahdollisuuksien tarjoaminen alueen 
nuorille. Youth Power -hankkeen kustan-
nusarvio oli 150 000 euroa, josta Leader-
tuen osuus 100 prosenttia.

Eco North -hanke toteutetaan yhteis-
työssä puolalaisen, virolaisen ja kolmen 
latvialaisen Leader-ryhmän kanssa. Hank-
keen keskeisiä teemoja kansainvälisyyden 
ohella ovat ekologisuus ja ympäristökasva-
tus. Eco North -hankkeen kustannusarvio 
on 132 000 euroa, josta Leader-tuen osuus 
100 prosenttia. 

 

Monipuolisia 
kansainvälistymismahdollisuuksia

 

Alueen nuorten kansainvälistymismah-
dollisuuksia on hankkeissa lisätty muun 
muassa kansainvälisten vapaaehtoisleirien 
muodossa. Alueella on järjestetty yhteis-
työssä 4H-yhdistysten ja nuorisotoimien 
kanssa kolme Allianssin vapaaehtoisleiriä. 
Leireillä on ollut nuoria ympäri maa-
ilmaa, he ovat tehneet yleishyödyllistä 
työtä alueella ja viettäneet monipuolisesti 
vapaa-aikaa paikallisten nuorten kanssa 
esimerkiksi järjestettyjen illanviettojen 
muodossa. 

Hankkeissa on järjestetty useita kan-
sainvälisiä leirejä niin Kuudestaan ry:n 
kuin kumppaniryhmienkin alueilla Puolas-
sa, Virossa ja Latviassa. Viikon mittaisilla 
leireillä ekologisuuteen ja yrittäjyyteen on 
tutustuttu esimerkiksi erilaisten kansain-
välisissä ryhmissä tehtävien harjoitusten 
muodossa sekä tutustuen paikallisiin in-
novaatioihin ja toimintatapoihin kussakin 
maassa. 

Lisäksi Eco North -hankkeella on 
haettu rahoitusta Erasmus+ Youth in Action 
-ohjelmasta. Rahoituksen haussa on 
menestytty. Yhteistyössä Kuortaneen nuo-
risotoimen ja 4H-yhdistyksen kanssa on 
rahoituksen turvin toteutettu nuorisovaih-

to Portugaliin sekä yhteistyössä Ähtärin 
nuorisotoimen ja Töysän 4H-yhdistyksen 
kanssa nuorisovaihto Ranskaan.  Erasmus+ 
Youth in Action -ohjelman rahoitusta alu-
eelle on saatu yli 30 000 euroa. 

 
Paikallisia toimia 

 
Hankkeiden teemoja ja tavoitteita on pyrit-
ty toteuttamaan kohderyhmää kiinnostavil-
la ja innostavilla tavoilla, jatkuvasti lapsia 
ja nuoria kuunnellen. Hankkeissa on jär-
jestetty muun muassa paikallisesti lapsille 
suunnattuja ympäristöteemaa käsitteleviä 
leirejä sekä kansainvälisiä kerhoja. Kaikki 
kunnat kiertäneet pakopelit ovat tutustut-
taneet pelaajansa Leader-toimintaan sekä 
toinen pakopeli arkisiin tekoihin, joilla 
jokainen voi pienentää hiilijalanjälkeään. 
Huippusuositut pakopelit ovat keränneet 
yhteensä satoja pelaajia. 

Eco North -hankkeella oltiin vahvasti 
mukana myös Soinin 4H-yhdistyksen 
MuoviSammossa, joka kannusti kaiken-
ikäisiä soinilaisia kierrättämään, erityisesti 
muovia. Pullopanttijärjestelmästä perus-
ideansa ammentava MuoviSampo keräsi 
kansallista huomiota ja menestyi Sitran 
Maapalloliiga -kilpailussa.

 

Työ- ja opiskeluelämässä 
tarvittavia taitoja 

Hankkeiden puitteissa saatavat kontaktit 
auttavat nuoria hyvään alkuun kansain-
välisessä ympäristössä toimimiseen sekä 
tukevat nuorten opiskelu- ja työelämää. 
Nuoret oppivat kansainvälistä kanssakäy-
mistä, kielitaito kehittyy, uudet kulttuurit 
tulevat tutuksi ja uusia ideoita syntyy. 
Kansainvälinen yhteistyö auttaa nuoria 
näkemään asioita uudesta näkökulmasta 
ja kotiseutuidentiteetti vahvistuu.

Hankkeiden tuloksena nuorten ym-
märrys yrittäjyydestä kehittyy ja yrittäjyys 
nähdään entistä enemmän vaihtoehtona 
itsensä työllistämiseen. Myös tieto ympä-
ristöystävällisistä ratkaisuista ja mahdol-
lisuuksista eri aloilla ja elämänalueilla 
lisääntyy; nuoret esimerkiksi tutustuvat eri 
alojen yritystoimintaan, jossa ekologisuus 
on keskeisessä roolissa. Lisäksi nuorten 
tietoisuus jokaisen arkielämässä toteu-
tettavissa olevista, ympäristöä säästävistä 
toimista lisääntyy.

Hankkeiden puitteissa saatavat kontaktit
 auttavat nuoria hyvään alkuun kansainvälisessä 

ympäristössä toimimiseen sekä tukevat 
nuorten opiskelu- ja työelämää.”

Eco North -hankkeen leirillä Puolassa oli osallistujia neljästä eri maasta. 

Hankkeet ovat 
kannustaneet nuoria 
tekemään nuoriso-
rahahakemuksia, 
joihin Youth Power-
hankkeen aikana 
perustettu hallituk-
sen nuorisojaosto 
tekee päätökset.
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Jättiläispandapariskunta saatiin Ähtäri 
Zoo:hon alkuvuodesta 2018. Jättiläispanda 
on maailmanlaajuisesti tunnettu ympäris-
tönsuojelun ikoni ja eläinpuiston tavoi-

telluimpia eläinlajeja. Pandojen merkitys 
alueen matkailuun ja sen kehittämiseen on 
ollut merkittävä. Pandat ovat vaikuttaneet 
voimakkaasti myös Kuudestaan ry:n ra-

Bambua Pandalle -hanke kiinnosti 
valtakunnallisesti

hoittamiin Leader-hankkeisiin. Hankkeita 
on tehty alueen matkailun kehittämiseksi 
ja kävijöiden viipymän pidentämiseksi.

Yksi valtakunnallisella tasolla eniten 
kiinnostusta herättäneistä hankkeista 
on ollut Pro Agria Etelä-Pohjanmaa ry:n 
Bambua pandalle. Jättiläispandat käyttävät 
ravintonaan noin 40 bambulajia ja syövät 
vain vähän muita kasveja tai eläinperäistä 
ravintoa. Ruokintaan on varattava kahta 
eläintä kohden noin 100 kiloa tuoreita 
bambunlehtiä ja -versoja vuorokaudessa. 
Hankkeessa selvitettiin pandalle maistuvat 
ja kylmää kestävät bambulajit sekä bam-
bulajien viljelytekniikkaa. 

Ähtärin Urheiluautoilijat ry
Ähtärin Urheiluautoilijoiden 
moottorirata

Hankkeessa tehtiin Ähtärin 
Urheiluautoilijat ry:n rakenteilla olevan 
moottoriradan monipuolinen taustoitus- 
ja selvitystyö. Esimerkiksi alueen 
maastokartoitus, maaperäkartoitus, rata-
alueen yleissuunnittelu ja merkitseminen 
maastoon kuuluivat hankkeeseen.

Lisäksi alueen rakennusmassat laskettiin, 
rakennekerrokset suunniteltiin ja tehtiin 
alueen jätevesien käsittelysuunnitelma.   
Lisäksi laadittiin moottoriradan 
rakennuskustannusarvio.

Hankkeen kustannusarvio oli 11 900 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

Ähtärin kaupunki 
Yhteisöllinen palvelukeskus Ähtäriin

Hankkeessa vastattiin ähtäriläisten 
toimijoiden keskuudessa nousseeseen 
yhteisen, useiden eri toimijoiden yhdessä 
ylläpitämän, käyttämän ja kaikille 
kuntalaisille tarkoitetun monipuolisen 
palvelukeskuksen tai harraste- ja 
hyvinvointikeskuksen perustaminen. Yksi 
vaihtoehto oli kaupungin ydinkeskustassa, 
Ostolantien varrella sijaitsevan liiketilan 
hyödyntäminen ja käyttöönoton 
selvittäminen tätä tarkoitusta varten. 

Hanke vastasi Ähtärin vuoteen 2020 
tähtäävään, hyvinvointipainotteiseen 
kaupunkistrategiaan. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 19 964 €, josta Leader-tuen 
osuus 90 %.

Peränteen Metsästys- ja 
Ampumaseura ry
Selvityshanke riistateurastamosta ja 
monikäyttötilasta Ähtäriin

Metsästysseurojen käytössä olevien 
lahtivajojen tilanne Ähtärissä oli heikko. 
Samalla oli tarve saada toimivat tilat myös 
kokoontumisille. Lisäksi Ähtärissä kasvava 
matkailuelinkeino on luonut lisäksi kysyntää 
paikalliselle lähiruualle, joka osaltaan loi 
tarvetta toimiville tiloille. 

Peränteen Metsästys- ja ampumaseura ry 
yhdessä Harjukankaan Erä ry:n ja alueen 
muiden yhdistysten kanssa selvittivät 
hankkeen puitteissa mahdollisuudet ja 
edellytykset vastata näihin tarpeisiin uuden 
riista- ja pienteurastamon ja sen yhteyteen 
mahdollisesti tehtävän monikäyttötilan 
avulla. Tavoitteena oli kartoittaa tekniset 
ja lainsäädännölliset edellytykset tilalle 
sekä mahdollisen monikäyttötilan käyttäjät 
ja käyttötarpeet. Lisäksi tavoitteena oli 
arvioida toimintamallit investoinnin 
toteuttamiseen ja toimintamalli 
rakennettavan tilan käyttämiseen ja 
ylläpitämiseen.

Kustannusarvio hankkeelle oli 15 910 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry
Hallitukset töihin! - maaseudun 
pienyritysten hallitustyöskentelyn 
kehittämishanke

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin hank-
keessa aktivoitiin alueen mikro- ja pk-yrityk-
siä käynnistämään ja kehittämään hallitus-
työskentelyään. Työtä tehtiin kenttätyönä 
yrityksissä hyödyntäen käynnissä olevan 
pilot-hankkeen kokemuksia ja aineistoa.

Hankkeessa kartoitettiin yrityksiä, joiden 
kehitysvaiheeseen hallitustyöskentely 
voisi tuoda eniten lisäarvoa sekä tehtiin 
yrityskäyntien yhteydessä yrityksille hall-
itustyöskentelyn tilaa ja yrityksen tulevai-
suuden haasteita peilaavia analyyseja. 
Yhdessä yrittäjien kanssa käytiin läpi, 
millaista osaamista yrityksen hallitukseen 
tarvittaisiin ja millainen hallitus olisi 
kokoonpanoltaan, jonka jälkeen toteutettiin 
hallituksen ulkopuolisen jäsenen haku.

Hankkeen tueksi muodostettiin 
alueen elinkeinojen kehittäjien kanssa 
yhteistyöverkosto. Verkoston kanssa 
toteutettiin yrityksille suunnattuja 
tiedotustilaisuuksia. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 29 752,50 €, josta Leader-
tuen osuus 85 %.

Thermopolis Oy
Energiatieto – Kuudestaan

Energiatieto -hanke tarjosi tietoa 
asumiseen, rakentamiseen ja 
remontointiin sekä liikkumiseen liittyviin 
energiavalintoihin. Energiatieto-hankkeen 
tavoitteena oli tarjota apua arkipäivän 
energia- ja ympäristövalintoihin 
sekä aktivoida maaseudun asukkaita 
parantamaan energiatehokkuuttaan 
ja kiinnittämään huomiota 
ympäristöystävällisiin valintoihin. 

Tietoa välitettiin esimerkiksi kyläilloissa, 
yhdistysten tapahtumissa ja ”tonttipäivillä” 
sekä tutustumismatkoilla. Hanke järjesti 
alueella myös erilaisia teemapäiviä ja 
kilpailuja. Hanke välitti tietoa monenlaisin 
viestintäkeinoin, esimerkiksi sosiaalisen 
median ja YouTube -videoiden avulla.
Kustannusarvio hankkeelle oli 42 254 €, 
josta Leader-tuen osuus 80 %.

Alavuden Kehitys Oy
Digitaalinen maaseutu

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten 
Kuudestaan ry:n toiminta-alueen yritysten 
digitaalisia valmiuksia voitaisiin kehittää. 
Hankkeen avulla selvitettiin yritysten 
halukkuus yritysten yhteistyöhankkeeseen, 
selvitettiin ja priorisoitiin yritysten 
kehittämistarpeet ja laadittiin 
kehitystarvesuunnitelma. 

Laaditun suunnitelman avulla voidaan 
tarvittaessa käynnistää yritysten 
yhteistyöhanke yritysten digitaalisten 
valmiuksien parantamiseen liittyen. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 19 656 €, 
josta Leader-tuen osuus 90 %.

Koeviljelmät keskeisessä roolissa

Hanke toteutettiin ProAgria Etelä-Poh-
janmaan ja Ähtäri Zoo:n yhteistyönä. 
Ensisijaisena hankkeen tavoitteena oli 
pelto- ja metsäviljelyn mahdollisuuksien 
selvittäminen ja viljelyn käynnistäminen. 
Koeviljelmät perustettiin ulos, kausihuo-
neisiin sekä kasvihuoneisiin ja sisätiloihin. 
Viljelijäryhmälle järjestettiin viljelijä-
koulutus, viljelyneuvontaa sekä erilaisia 
pienryhmätapaamisia ja opintomatkoja, 
joissa tutustuttiin kotimaisiin bambuviljel-
miin. Koeviljelmiltä saatavaa tietoa levi-
tetään hankealueella ja verrataan muihin 
kansainvälisellä tasolla tehtäviin bambun 
kasvatuskokeisiin. Koeviljelmiltä saatava 
tieto luo pohjaa bambun laajamittaisem-
man viljelyn käynnistämiseen alueella.

Viljely tarjoaa monipuoliset 
mahdollisuudet tulevaisuudessa

Hankkeessa testattava pakasteverson 
tuotanto mahdollistaa myös bambun vien-

timahdollisuudet täydentämään 
muiden eläintarhojen pandojen 
ruokavaliota. Pitkällä aikavälillä 
mahdollisuuksia voi olla pandojen 
tuontirehun lisääntyvään korvaa-
miseen kotimaisella rehulla sekä 
pandojen erityisruokavalioon 
soveltuvien pakastettujen bam-
bunversojen vientiin. Hankkeen 
yhtenä tavoitteena oli verkostoitu-
minen sekä yhteistyökumppanien 
löytäminen bambun viljelyyn sekä 
pandan ruokahuollon varmistami-
nen poikkeusolosuhteissa. Hanke 
paransi mahdollisuuksia bambuun 
liittyvän muun yritystoiminnan 
käynnistymiselle. Hankkeen kus-
tannusarvio oli 100 000 €, josta 
Leader-tuen osuus 80 %.

Pandojen merkitys alueen matkailuun ja
sen kehittämiseen on ollut merkittävä.

Pandat ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös 
Kuudestaan ry:n rahoittamiin Leader-hankkeisiin.”

Pro Agrian asiantuntija Jari Luokkakallio 
istututtamassa bambua Ähtärin 
eläinpuiston alueelle.
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ITYleishyödylliset 
investoinnit 

Kuudestaan ry voi myöntää 

tukea yleishyödylliseen 

investointihankkeeseen 

julkisoikeudelliselle 

yhteisölle sekä sellaiselle 

yksityisoikeudelliselle yhteisölle, 

jonka pääasiallinen tarkoitus on 

muu kuin taloudellinen toiminta. 

Investoinnista saatavan hyödyn 

tulee ohjautua alueen asukkaille 

sekä muille toimijoille ja 

investoinnin kohteen tulee 

pääsääntöisesti olla alueen 

asukkaiden ja toimijoiden 

käytettävissä. Yleishyödylliset 

investoinnit voivat kohdistua 

esimerkiksi hyvinvointiin, 

harrastustoimintaan, ympäristöön 

ja turvallisuuteen.
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Vireä Ruonan kylä
Ruonan Rinki on kyläyhdistys Kuorta-
neen kunnassa. Kyläyhdistys on toiminut 
21 vuotta Ruonan kylän ja kyläläisten 
hyväksi rekisteröityneenä kyläyhdistykse-
nä. Kylän yhteinen kokoontumispaikka on 
1900-luvun alkuvuosina rakennettu vanha 
kyläkoulu, joka kunnan omistuksessa oli 
saanut purkutuomion tarpeettomana. Ky-
läyhdistys vuokrasi tontin kunnalta ja osti 
rakennuksen, joka kunnostettiin kylätalok-
si EU-hankerahojen turvin.

 
Monipuolinen kokonaisuus

 
Tänä päivänä kokonaisuus, jota kutsu-
taan Rinkirannaksi, toimii monipuolisena 
kokoontumis- ja tapahtumapaikkana. 
Kahvila Kamenskia vuokrataan kokous- ja 
juhlatilaksi ja Isossa salissa järjestetään 
muun muassa karaokeiltoja. Talossa on 
myös hankkeen turvin toteutettu Suomen 
sodan opastuskeskus. Opastuskeskuksen 
esittelyt hoidetaan vapaaehtoisen voimin 
tilauksesta. Talon yläkerrassa on tiloja, 

jotka ovat vuosien saatossa olleet mo-
ninaisessa käytössä. Yläkerran aiemmin 
ryhmäperhepäiväkotina toimineet tilat on 
vuokrattu yksityiseen asuinkäyttöön. 

Rinkiranta sijaitsee Kuortaneenjärven 
rannassa, joka tuo monipuoliset mah-
dollisuudet toimintaan. Pihapiirissä on 
saunarakennus, joka on ahkerassa käytös-
sä varsinkin talvella, jolloin kyläyhdistys 
järjestää viikoittain avantouintia. Lisäksi 
matonpesupaikka on kaikkien käytettävis-
sä. Kyläyhdistys on hankkinut hankerahal-
la kanootteja ja kävelysauvoja, joita kaikki 
halukkaat saavat käyttää veloituksetta. 

 
Hankkeet ovat mahdollistaneet 
toiminnan kehittämisen 

 
Ruonan Rinki on osallistunut monenlaisiin 
hankkeisiin, joiden avulla se on kunnosta-
nut tilojaan, hankkinut koululle tietokonei-
ta, kunnostanut rakennuksia ja pihaa sekä 
hankkinut välineitä ja kalusteita tiloihin. 

Tiloja ja välineitä hyödynnetään myös 

lukuisissa eri tapahtumissa, joita kyläyh-
distys järjestää säännöllisesti. Ruonan kylä 
on Suomen sodan taistelualuetta ja Suo-
men sota näkyykin monella tavalla kylällä. 
Kyläyhdistys järjesti esimerkiksi vuonna 
2008 hankkeella massiivisen ja onnistu-
neen tapahtumakokonaisuuden kylällä, 
kun oli kulunut 200 vuotta Suomen sodan 
Ruonan taisteluista.

Kylän näinkin monipuolinen kehittä-
minen ja tilojen kuntoon saattaminen ei 
olisi ollut mahdollista ilman hankerahoi-
tusta. Vaikka kylältä löytyykin aktiivista 
väkeä, ei ilman tiloja ja välineitä kylän 
tapahtumatarjontakaan olisi nykyisen 
kaltaista.

Kuluvalla ohjelmakaudella Ruonan 
rinki on toteuttanut kaksi investointi-
hanketta. Rinkirannan kunnostaminen 
-hankkeessa kunnostettiin Rinkirannan 
rakennuksia, tehtiin energiatehokkuutta 
edistäviä toimenpiteitä, hankittiin pihapii-
riin huvimaja sekä tilojen käyttöä moni-
puolistavia koneita ja kalustoa. Hankkeen 
kustannusarvio oli 17 564 €, josta Leader-

tuen osuus 65 %. 
Kylätalon energiansäästöhankkees-

sa rakennukseen asennettiin ilmaläm-
pöpumppuja sekä useita sisäyksiköitä 

Kuorasjärven Pohjoispään 
Kesämökki Seura ry
Mökkiseuran tapahtumapaikka

Kesämökkiseuralla on jäseninä 124 
mökkitaloutta. Seuralla ei ollut paikkaa 
yhteisten tapahtumien järjestämiseen. 

Hankkeella raivattiin metsään 
seuran rinnetontille murskepintainen 
tapahtumapaikka. Tapahtumapaikan 
rakentamisella varmistetaan esimerkiksi 
Kuorasjärven ympäriajotapahtuman 
järjestäminen tulevina vuosina. Investointi 
parantaa alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä 
ja luo mahdollisuuden uusien tapahtumien 
järjestämiseen. Hankkeen kustannusarvio 
oli 18 459 €, josta Leader-tuen 
osuus 75 %.

Kätkänjoen kyläseura ry
Aurinkopaneelit ja maalämpö 
kylätalolle

Aktiivinen Kätkänjoen kyläseura omistaa 
entisen kyläkoulun. Investointihankkeen 
avulla parannettiin kylätalon 
energiatehokkuutta asentamalla 
aurinkopaneelit ulkorakennuksen katolle, 
jolloin kylätalon sähkönkulutus pieneni 
merkittävästi. Lisäksi monipuolistettiin 
piharakennuksen käyttömahdollisuuksia 
muuttamalla saunaosa pieneksi 
kokoontumistilaksi, joka helpottaa 
suosittujen kesäteatteriesitysten 
läpiviemistä. Hankkeen kustannusarvio oli 
19 950 €, josta Leader-tuen osuus 75 %.

Toisella hankkeella kyläseura muutti 
lämmitysmuotonsa maalämmöksi, 
minkä avulla se lisäsi Kätkänjoen 
kylätalon energiatehokkuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä. Aiemmalla 
investointihankkeella hankittujen 
aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä 
voidaan suoraan hyödyntää maalämmössä. 
Maalämpö ja aurinkopaneelit tukevat 
toisiaan ja tilojen energiatehokkuus paranee 
merkittävästi.  Hankkeen kustannusarvio oli 
22 435 €, josta Leader-tuen osuus 65 %.

Hakojärven kyläyhdistys ry
Hakojärven harrastepaikkojen 
korjaus- ja kehittämishanke

Hakijana hankkeessa toimi aktiivinen Ha-
kojärven kyläyhdistys. Hakojärven harraste-
paikkojen käyttäjiltä oli tullut palautetta toi-
votuista parannuksista ja korjaamistoiveista, 
joita hankkeella lähdettiin toteuttamaan.

Tavoitteena oli saada Hakojärven 
harrastepaikat kunnostettua sekä 
turvallisiksi käyttää ja näin lisätä paikkojen 
käyttöastetta. Hankkeella rakennettiin 
esimerkiksi jääkiekkokaukaloon 
päätyverkot, korjattiin skeittipaikan rampit 
ja uudistettiin valaistus energiatehokkaaksi. 
Kodan viereen rakennettiin puuvarasto 
sekä wc ja sisällä kylätalossa kunnostettiin 
kuntoilulaitteet ja hankittiin sisäcurlingpeli. 
Harrastepaikat palvelevat kaikkia alueen 
asukkaita. Hankkeen kustannusarvio oli 
15 802 €, josta Leader-tuen osuus 75 %.

Alastaipaleen kyläseura ry
Elävää kylätoimintaa Alastaipaleelle

Alastaipaleen Kyläseura ry aktivoi kyläläisiä 
monenlaiseen toimintaan ja liikuntaan. 
Monipuolisella investointihankkeella 
kunnostettiin alueen Kuuden tähden reitistö 
-hankkeen aikana rakennettua latuverkostoa 
ja patikkareittiä. Lisäksi reitistöllä sijaitseva 
laavun WC kunnostettiin. 

Samalla investointihankkeella kylätalon 
keittiötila saneerattiin ja läheisen 
Pakarinjoen virkistyskäyttöä tukemaan 
rakennettiin invakelpoinen laituri 
toimintakeskuksen asiakkaiden käyttöön. 
Hankkeen kustannusarvio oli 14 586 €, 
josta Leader-tuen osuus 75 %.

Soinin Yhtenäiskoulun 
vanhempainyhdistys ry
Pienpelikenttähanke

Soinin Yhtenäiskoulun vanhempainyh-
distys toimii siltana kodin ja koulun välillä 
sekä haluaa toiminnallaan tukea lasten ja 
nuorten kouluhyvinvointia. Lasten liikun-
taharrastusten, sosiaalisen kanssakäymisen 
ja yhteisöllisyyden tukeminen ovat keskeisiä 
tavoitteita vanhempainyhdistykselle. 

Yhdistys toteutti investointihankkeella 
pienpelikentän lasten ja nuorten käyttöön. 
Kentällä voi harrastaa rullakiekkoa, 
salibandya, koripalloa tai sulkapalloa. 
Kenttää voi muokata monipuolisesti 
erilaisiin käyttötarkoituksiin siirrettävillä 
verkoilla. Kentässä on käytetty pitävää ja 
joustavaa alustamateriaalia, joka ei aiheuta 
asfaltti-ihottumaa. 

Kustannusarvio hankkeelle oli 53 094,04 €, 
josta Leader-tuen osuus 60 %.

sähkölämmitystä korvaamaan. Näin tiloja 
voidaan hyödyntää paremmin myös talvi-
kaudella. Hankkeen kustannusarvio oli 
8 600 €, josta Leader-tuen osuus 75 %.

Rinkiranta on monipuolinen kokoontumis- ja tapahtumapaikka.
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Sydänmaan metsästysseura ry
Sydänmaan metsästysseuran 
metsästysmajan peruskorjaus ja 
laajennus

Sydänmaan Metsästysseura ry 
järjestää muun muassa ajokoirakokeita 
ja koiranäyttelyitä normaalin 
yhdistystoiminnan lisäksi. Seuran 
käytössä olleiden tilojen kunto oli heikko 
ja tilat jäivät liian pieneksi tilaisuuksien 
osallistujamääriin nähden.

Hankeen tavoitteena oli saada 
suuremmat ja paremmin nykyaikaisia 
vaatimuksia vastaavat tilat. Tilojen käyttö 
tulevaisuudessa turvattiin laajennuksen 
lisäksi kipeästi kaivatuilla peruskorjauksilla, 
kuten katon uusimisella. Hankkeen 
kustannusarvio oli 70 000 €, josta Leader-
tuen osuus 60 %.

Ähtärin Kiekko-Haukat ry
Ähtärin jäähallin katsomon 
vahvistaminen ja kuivaushuoneiden 
rakentaminen

Hankkeen hakijana toimi Ähtärin Kiekko-
Haukat ry, joka edistää paikallisten 
liikunnan harrastamista ja pyrkii siihen, 
että mahdollisimman moni seuran jäsen 
harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-
urheilua edellytystensä mukaisesti. 

Hankkeessa uusittiin Ähtärin jäähallin 
huonoon kuntoon päässyt katsomo sekä 
rakennettiin hallilla kovasti kaivatut 
kuivaushuoneet LVIS-tekniikoineen 
katsomon alle.  Hankkeen kustannusarvio 
oli 70 000 €, josta Leader-tuen osuus 60 %.
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Töysän metsästysseura ry
Lahtivaja

Hankkeessa rakennettiin metsästysseuralle 
kiristyneen hygienialainsäädännön 
mukainen lihankäsittelytila kylmätiloineen 
metsästäjien riistankäsittelyä varten. Tila 
mahdollistaa lihan hyödyntämisen ja 
jalostamisen pidemmälle. 

Lihankäsittelytilalle oli alueella suuri 
tarve; metsästysseuran lisäksi karjatilat ja 
hevosharrastajat sekä muut hätäteurastusta 
tarvitsevat toimijat tulevat käyttämään 
tilaa. Parantuneet toimintamahdollisuudet 
edistävät myös nuorten saamista mukaan 
toimintaan. Hankkeen kustannusarvio oli 
68 990 €, josta Leader-tuen osuus 60 %.

Nuoramon metsästysseura ry
Niemisveden koulun 
lämmitysjärjestelmän uusiminen

Nuoramon metsästysseuran hankkeessa 
seuran omistaman Niemisveden koulun 
lämmitysjärjestelmä uudistettiin; tulisijat, 
piippu ja muurinperusta purettiin ja 
uudistettiin. 

Hankkeella haluttiin taata kyläläisten 
turvallinen kokoontuminen, jolloin tiloja 
voidaan jälleen käyttää esimerkiksi yhteisten 
tilaisuuksien järjestämiseen. Hankkeen 
kustannusarvio oli 19 930,56 €, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Pollarin metsästysseura ry
Porakaivo

Hankkeella rakennettiin porakaivo Pollarin 
metsästysseuran kiinteistölle. Sivussa 
asutuksesta sijaitsevalle kiinteistölle ei 
tule vesijohtoa. Kiinteistön käyttö on 
ympärivuotista ja käyttövesi jouduttiin 
tuomaan mukana. 

Hankkeella rakennettiin porakaivo, 
joka helpottaa kylän eri yhdistysten ja 
oppilaitosten käytössä olevan kiinteistön 
käyttöä. Hankkeen kustannusarvio oli   
8 660 €, josta Leader-tuen osuus 75 %.

Sulkavankylän metsästysseura ry
Metsästysmajan peruskorjaus

Monipuolisesti tapahtumia järjestävä 
Sulkavankylän metsästysseura ry toteutti 
investointihankkeella metsästysmajan 
peruskorjauksen ja remontin. Vanhat 
rakenteet purettiin, vialliset osat korjattiin 
ja lisäeristettiin sekä ikkunat vaihdettiin.

Hankkeella saatiin aikaan monikäyttöinen 
ja energiatehokas tila, jolla luodaan 
mahdollisuus monipuolisten tilaisuuksien 
järjestämiselle. Tilaa voivat käyttää 
metsästysseuran jäsenet, alueella asuvat 
henkilöt sekä muut alueella toimivat 
yhdistykset ja yhteisöt. Kustannusarvio 
hankkeelle oli 22 060 €, josta Leader-tuen 
osuus noin 65 %.

Ähtärin Urheilijat ry
Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto

Ähtärin Urheilijoiden frisbeegolfjaosto 
on perustettu 2014. Jaoston tavoitteena 
on järjestää aktiivista frisbeegolftoimintaa 
ja kehittää lajia paikkakunnalla 
mahdollisimman laaja-alaisesti. 
Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin 
Mustikkavuoren ulkoilualueelle 
frisbeegolfpuisto, jossa on 9-väyläinen 
kaikille harrastajille suunnattu perherata, 
sekä täysimittainen 22-väyläinen rata. 
Radalle hankittiin maalikorit sekä 
rakennettiin tekonurmi, heittoalustat, 
väyläopasteet ja rata-aluekartta.

Mustikkavuoren frisbeegolfpuisto on 
suunnattu kaiken tasoisille harrastajille. 
Rata tuo harrastajia ympäri Suomen 
Ähtäriin ja samalla he käyttävät alueen 
matkailupalveluja. Uudella kentällä on 
järjestetty lisää helposti lähestyttäviä 
starttikursseja, junioritoimintaa ja kilpailuja. 
Rata täyttää Suomen Frisbeegolfliiton 
vaatimukset, joten radalla voidaan järjestää 
myös liiton alaisia kilpailuja. Hankkeen 
kustannusarvio oli 25 050 €, josta Leader-
tuen osuus 60 %.

Tuomarniemen frisbeegolfrata

Ähtärin urheilijat ry:n toisessa hankkeessa 
Tuomarniemen ulkoilualueelle 
suunniteltiin ja rakennettiin 18-väyläinen 
monipuolinen frisbeegolfrata. Radalle 
hankittiin maalikorit sekä rakennettiin 
tekonurmiheittoalustat, väyläopasteet ja 
rata-aluekartta.  Tuomarniemi sijaitsee 
Ähtärin matkailua ajatellen keskeisellä 
paikalla, joten paikallisten kävijöiden lisäksi 
se palvelee hyvin myös alueen matkailijoita.

Kustannusarvio hankkeelle oli 17 107,08 €, 
josta Leader-tuen osuus 65 %.

Alavuden Ilmailukerho ry
Oppilasvarjojen ja moottorin uusinta

Ilmailukerhon oppilasvarjokalusto oli 
vanhentunut ja varjot oli uusittava. 
Investointihankkeella hankitut uudet, 
entisiä paremmat varjot lisäävät 
turvallisuutta ja hyppymukavuutta. Uusissa 
varjoissa on muun muassa hyppääjän 
koon mukaan säädettävät valjaat. Samoin 
varavarjon automaattilaukaisin muuttui 
nykyaikaiseen elektroniseen laitteeseen, 
joka on merkittävästi toimintavarmempi 
kuin vanhanaikaiset mekaaniset laitteet. 
Hankkeen kustannusarvio oli 29 948,90 €, 
josta Leader-tuen osuus 60 %.

Lisäksi Alavuden ilmailukerho teki toisen 
investointihankkeen, jossa ilmailukerhon 
koneeseen hankittiin uusi moottori. Uusi 
pienikulutuksinen ja tehokas moottori on 
aiempaa ekologisempi ja taloudellisempi. 
Molemmat hankkeet tukevat alueella 
kasvavia laskuvarjourheilumahdollisuuksia. 
Hankkeen kustannusarvio oli 74 982,80 €, 
josta Leader-tuen osuus 60 %.

Soinin Sisu ry
Valot KUNTOON -hanke

Vuonna 1927 perustettu Soinin Sisu 
liikuttaa soinilaisia ja lähialueen ihmisiä. 
Yhdistyksen hankkeella parannettiin 
Soinin keskustassa sijaitsevan pururadan 
valaistusta muun muassa lisäämällä 
valopylväiden määrää. Vanhat lamput 
vaihdettiin led-valoiksi, joka laski 
pururadan valojen energiankulutusta ja 
pienensi hiilijalanjälkeä. Lisäksi sähkölangat 
kaivettiin maan alle, joka vähentää 
sähkökatkoja. 

Hankkeen ansiosta alueen kuntoilijoiden 
viihtyvyys, hyvinvointi ja turvallisuus 
lisääntyivät. Hankkeen kustannusarvio oli 
70 000 €, josta Leader-tuen osuus 60 %.

Rastiketut ry
Kuntosuunnistuksen kehittäminen

Alavutelaisen Rastiketut ry:n tavoitteena 
on lisätä kiinnostusta kuntosuunnistukseen 
ja parantaa mahdollisuuksia lajin 
harrastamiseen. 

Investointihankkeella hankittiin 
pitkään palvelevia välineitä kaikille 
avoimiin kuntosuunnistustapahtumiin, 
jotka on suunnattu kaikenikäisille. 
Kuntosuunnistajien määrä alueella on 
ollut tasaisessa kasvussa. Hankkeen 
kustannusarvio oli 9 762 euroa, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Soinin Parviaisen Kyläyhdistys ry
Soinin Hermanninpolun 
pitkospuuhanke

Soinin Parviaisen kyläyhdistys ry hallinnoi 
vuonna 1999 hankkeen, jossa suunniteltiin 
ja toteutettiin kolmen kilometrin pituinen 
Hermanninpolku. Polun lähtöpisteenä 
toimii kyläyhdistyksen rakentama 
Hermannin kämppä, joka on kaikkien 
retkeilijöiden sekä luonnossa liikkujien 
käytettävissä oleva tulisijalla varustettu 
kota. Toteutettu reitti yhdistää kämpän ja 
kylän tarjoamat palvelut Arpaisten patikan 
reitistöön. 

Uudella hankkeella vaihdettiin reitillä 
olevat pitkospuut uusiin, joka mahdollistaa 
reitin käytön myös tulevaisuudessa. 
Hankkeen kustannusarvio oli 14 437,33 €, 
josta Leader-tuen osuus 75 %.

Kuortaneen Kalastusseura ry
Parannetaan Honkisaaren 
virkistyskäyttömahdollisuuksia

Kuortaneenjärven virkistyskalastajat ja 
kesäasukkaat ovat toivoneet Honkisaaren 
virkistyskäytön mahdollisuuksien 
parantamista. Saarelle toivottiin parempia 
mahdollisuuksia rantautua sekä mukavaa 
leiripaikkaa, joka olisi kaikkien käytössä.

Hankkeessa saareen ruopattavalle massalle 
rakennettiin arkku, joka mahdollisti 
rantautumisen sekä leiri- ja taukopaikka. 
Valittujen rakenteiden huollettavuus 
on vähäistä, joten rakenteet tulevat 
kestämään pitkään ilman suurempia 
huoltotoimenpiteitä. Hankkeen 
kustannusarvio oli 18 000 euroa, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Ähtärin eteläinen osakaskunta
Myllypuron ja Haapajoen kunnostus

Ähtärin eteläinen osakaskunta hoitaa 
muun muassa alueen kalastuslupia. 
Osakaskunta toteutti virtavesien 
kunnostushankkeen, jossa vesistö pyrittiin 
palauttamaan lähemmäksi alkuperäistä ja 
monimuotoisempaa luonnontilaa. 

Hankkeella tehdyllä virtavesiosuuksien 
kunnostuksella pyrittiin ensisijaisesti 
luomaan vesireitin virtavesijaksoille 
olosuhteet, joihin voitaisiin myöhemmin 
kotiuttaa luontaiseen lisääntymiseen 
kykenevä taimenkanta. Hankkeen 
kustannusarvio oli 14 800 €, josta Leader-
tuen osuus 75 %.

Soinin Ystävänapu ry
Soinin Ystävänapu ry:n 
investointihanke

Soinin Ystävänapu ry:n 
investointihankkeessa hankittiin 
kylmälaitteita, kodinkoneita, kalusteita 
ja astioita Ystäväntuvan tarpeisiin. 
Kylmälaitteita ja kylmälaukkuja tarvitaan 
pakastetun kaupan ylijäämäruoan 
kuljetukseen ja säilyttämiseen, kalusteita 
ja astioita päivittäisen toiminnan 
pyörittämiseen. 

Hankkeen tarkoituksena on ylläpitää 
ja kehittää Ystäväntuvan toimintaa. 
Investointi antoi pienelle yhdistykselle 
mahdollisuuden entistä monipuolisempaan 
toimintaan. Hankkeen kustannusarvio oli  
7 025 €, josta Leader-tuen osuus 75 %.
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Alavuden Saarijärven 
järvitoimikunta
Alavuden Saarijärven 
kunnostushanke

Saarijärven järvitoiminkunta on perustettu 
vuonna 1994 hoitamaan rannanomistajien 
sekä Saarijärven asioita. Saarijärvi kuuluu 
mataliin ja runsashumuksisiin järviin. 
Järvitoimikunnan hankkeessa tavoitteena 
oli järven virkistys- ja kalastuskäytön 
parantaminen, vesitilavuuden lisääminen, 
veden laadun parantaminen sekä 
kalakannan parantaminen. 

Hankkeessa järven vedenpinta laskettiin, 
joka mahdollisti ruoppaustoimenpiteet 
sekä lietteen poisajon. Lisäksi järvellä 
ja rannoilla tehtiin maisemointia ja 
kuhakantaa siirtoistutettiin järveen, joka 
parantaa järven kalakantaa. Lisäksi järven 
pohjasedimentti tiivistettiin ja jäädytettiin. 

Monipuolisia kunnostustoimia sisältäneen 
ja merkittävästi järven tilaa parantaneen 
hankkeen kustannusarvio oli 70 000 euroa, 
josta Leader-tuen osuus 60 %.

Tuurin Salonkylän kyläyhdistys ry
Kaislaleikkurin hankinta

Tuurin Salonkylän Kyläyhdistyksen 
hankkeessa toteutettiin aiemmin 
tehtyä järven kunnostussuunnitelmaa. 
Hankkeen tarkoituksena on estää 
alueella olevan järven rehevöityminen 
ja umpeen kasvaminen. Järven kunnon 
parantaminen lisää ihmisten viihtyvyyttä 
kylällä ja ylläpitää luonnon hyvinvointia ja  
monimuotoisuuden säilymistä. 

Investointihankkeella hankitulla 
kaislaleikkurilla suoritetaan säännöllisesti 
niittoa kunnostussuunnitelman mukaisesti, 
joka auttaa pitämään järven kunnossa ja 
luonnonkauniina. Kaislaleikkuria tullaan 
lainaamaan myös muille lähialueen  
järviosakaskunnille pientä korvausta 
vastaan.

Hankkeen kustannusarvio oli 19 500 €, 
josta Leadertuen osuus 75 %.

Ähtärin Voilammen 
vesienhoitoyhdistys
Ähtärin Voilammen 
hoitokalastushanke

Ähtärin Voilampi on Hankaveden 
läheisyydessä oleva lähdepohjainen 
lampi, jonka vesi on puolen vuosisadan 
samentunut. Investointihankkeella 
hankittiin kuusi rysää ja neljä katiskaa. 
Roskakalan poistolla vähennettiin 
vesistöön joutuvaa ravinnekuormitusta ja 
luodaan jäävälle kalakannalle paremmat 
elinmahdollisuudet. Näin Voilammen vesi 
saatiin parempaan kuntoon. Hankkeen 
kustannusarvio oli 9 060 euroa, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Kukonkylän Kyläyhdistys ry
Tillikkaranta

Kukonkylän kyläyhdistys toimii Soinin 
Kukonkylän alueella tarkoituksenaan 
edistää kyläläisten ja alueella vierailevien 
viihtyvyyttä. Yhdistyksen ja samalla 
kylän helmi on Viitalampi ja sen rannalla 
sijaitseva Tillikkaranta. 

Hankkeessa jatkettiin Kukonkylän 
kyläyhdistyksen omistaman Tillikkarannan 
kehittämistä. Rantaan hankittiin 
sähköliittymä, valaistusta sekä rakennelmia, 
kuten grillipaikka. Uudistukset paransivat 
alueen viihtyisyyttä ja loivat uusia 
mahdollisuuksia kehittää toimintaa. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 20 000 €, 
josta Leader-tuen osuus 75 %.

Kylätoiminta Kuudestaan ry:n alueella

Kuudestaan ry ymmärtää kylien merkityk-
sen alueelle ja on tukenut monin eri tavoin 
kylien toimintaa koko olemassaolonsa 
ajan. Yhdistys onkin useamman vuoden 
ajan satsannut kyliin omalla kylienkehit-
tämishankkeella, jonka avulla voidaan 

tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.
Alueemme kyliä halutaan tukea ja 

paikallistoimijoita kannustaa tarjoamalla 
tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voi-
daan elävöittää. Kuudestaan ry:n toiminta-
alueella on paljon erikokoisia kyliä, 

joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja 
kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on 
vapaaehtoistoimintaa ja vaatii toimijoil-
taan aikaa ja työpanosta. Yhdessä tekemi-
nen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa 
merkittävästi ja hitsaa kyläläisiä yhteen. 
Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä 
vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa 
kauempaakin.

Yhteistyössä muiden 
Etelä-Pohjanmaan 
Leader-ryhmien kanssa 

Kylien aktivointihankkeet on toteutettu 
yhdessä muiden lähialueen Leader-
ryhmien kanssa yhteistyössä, jolloin hyviä 
käytäntöjä on voitu levittää laajemmalti ja 
yhteistyössä on voitu järjestää esimerkiksi 
tutustumisretkiä erilaisiin kohteisiin. Ky-

  Kuudestaan ry:n toiminta-alueella on paljon
 erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat 

vahvuutensa ja kehittämistarpeensa.”

Turvallisuus on yksi kylähankkeen teemoista.

Kylätoiminta on alueella vireää ja erityisesti kesällä kylillä järjestetään paljon tapahtumia.

Ähtärin Seudun Ampujat ry
Ilma-aseradan kehittäminen

Jo vuonna 1965 perustettu Ähtärin 
Seudun ampujat ry rakensi ampumaradan 
vuonna 1994. Investointihankkeella radalle 
hankittiin nykyaikainen liikkuvan maalin 
ilma-aserata elektronisilla taululaitteilla sekä 
nykyaikaa vastaavat paineilmalla toimivat 
ilmakiväärit. Kustannusarvio hankkeelle oli 
12 635 €, josta Leader-tuen osuus 75 %.

Kuortaneen Kunto ry
KuKu:n harrastetoiminnan 
kehittäminen

Kuortaneen kunnon eri jaostot liikutta-
vat ja järjestävät monipuolista toimintaa 
kaikenikäisille kuortanelaisille. Investoin-
tihankkeen tarkoituksena oli parantaa 
kaikkien alueen liikunnasta kiinnostuneiden 
harrastusmahdollisuuksia hankkimalla  
uusia laitteita sekä urheilu- ja harrastevä-
lineitä jaostojen yhteiseen käyttöön seuran 
omistamalle KuKun Majalle. Hankkeen 
kustannusarvio oli 17 018,65 €, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Myllymäen kylä- ja nuorisoseura ry
Myllymäen kylätalon kunnostamis- 
ja rakennushankkeet

Hankkeen toteuttaja oli Myllymäen kylä- ja 
nuorisoseura ry, joka järjestää tilaisuuksia ja 
vuokraa kylätaloa ulkopuolisille. Tilaisuuk-
sien järjestämisen vuoksi kylätalolle oli 
tehtävä korjauksia ja uudistuksia; tavoittee-
na oli nostaa kylätalon käyttöastetta tilojen 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta parantamalla. 
Osa muutoksista oli tehtävä jo yleisten 
tilojen turvallisuusmääräysten täyttämiseksi. 
Kylätalon keittiötilasta tehtiin toimivampi 
ja turvallisempi, myös kylätalon ulkoportaat 
uusittiin. Hankkeen kustannusarvio oli 
36 540,40 €, josta Leader-tuen osuus 60 %.

Lisäksi seuran kylätalon ulkorakennus oli 
käyttökelvottomassa kunnossa. Kylätalolle 
tarvittiin uusi ulkorakennus, joka toimisi 
kyläseuralle tarpeellisena varastotilana sekä 
alueen lihankäsittelytilana ja lahtivajana. 
Erillisellä rakennushankkeella pyrittiin 
saamaan kylätalo ja sen ympäristö 
monipuolisempaan käyttöön eri toimijoille. 
Rakennushanke oli jatkoa ensimmäisen 
vaiheen kunnostushankkeelle. Hankkeen 
kustannusarvio oli 66 000 €, josta Leader-
tuen osuus 60 %.

lien aktivointihankkeilla on ollut erilaisia 
teemoja ja painopisteitä vuosien varrella. 
Kyliä on kannustettu esimerkiksi huomi-
oimaan ympäristön viihtyvyyttä ja siihen 
vaikuttavia asioita, jonka pohjalta on jär-
jestetty erilaisia tilaisuuksia ja jaettu tietoa 
aiheesta. Turvallisuusasiat, palveluiden 
kehittäminen, yhdistysosaaminen ja digi-
taalisuuden edistäminen ovat olleet myös 
esiin nostettuja teemoja kylien aktivoinnis-
sa. Kylien aktivointihankkeilla on haluttu 
lisätä asukkaiden ja yhdistystoimijoiden 
osaamista ja tietämystä eri aiheista.

Kylillä toteutetaan paljon 
investointihankkeita

Kuudestaan ry:llä on tarjota kylille tukea 
myös suoraan rahallisesti, mikäli kylät 
sitä tarvitsevat. Paikallisyhdistykset voivat 
hakea rahoitusta Kuudestaan ry:ltä erilai-
siin kehittämis- ja investointihankkeisiin. 
Erityisesti investointihankkeita kylissä 
onkin toteutettu ahkerasti myös kuluvalla 
ohjelmakaudella.
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Sapsalammin kyläyhdistys ja Alavuden 
Eteläpään maamiesseura jakavat yhteisen 
tavoitteen: alueen asukkaiden ja kyläyhtei-
söjen hyvinvoinnin lisäämisen sekä alueen 

Sapsalammilla yhteistyö sujuu

elinolosuhteiden monipuolisen kehit-
tämisen. Yhdistysten yhteistyö sujuukin 
saumattomasti ja Sapsalammin kylällä on 
saatu paljon aikaan.

Kylätalo ja Siikinniemen 
rantalava yhdistävät kyläläisiä

Maamiesseura omistaa vanhasta kyläkou-
lusta remontoidun kylätalon, jossa toimin-
taa järjestää pääosin kyläyhdistys. Kylätalo 
onkin ahkerassa käytössä ja viimeisin, 
Maamiesseuran Leader-rahoituksella 
toteuttama Palvelut paremmiksi -hanke 
sujuvoittaa kylätalolla tapahtumien järjes-
tämistä. Kylätaloon rakennettiin hank-
keella apukeittiö, joka helpottaa tarjoilua 
juhlatiloissa ja parantaa turvallisuutta. 
Lisäksi kylätalolle rakennettiin invaliuska 
ja invavessa, joka toimii myös lastenhoi-
tohuoneena. Hankkeen kustannusarvio 
oli 19 930 euroa, josta Leader-tuen osuus 
75 %.

Kylätalon ohella Siikinniemen rantala-
va on kylän keskeisiä paikkoja. Rantalavaa 
hallinnoi kyläyhdistys, vaikkakin tontin 
omistaa maamiesseura. Yhteistyö sujuu 
mutkattomasti ja toiminta on aktiivista.

Tohnin kyläseura ry
Toimitilan hankinta

Tohnin kyläseuran tarkoituksena on koota 
kyläläisiä yhteiseen toimintaan sekä edistää 
kylän asukkaiden hyvinvointia ja viihtymistä 
alueella. Kyläseura on vuosien ajan 
järjestänyt esimerkiksi kesäteatteritoimintaa.  
Pääasiallisena paikkana kyläseuran 
tapahtumien järjestämisessä on jo useiden 
vuosien ajan toiminut Vetola.  

Tohnin kyläseura ry hankki Vetolan 
kiinteistön omistukseensa. Tilaa käytetään 
harrastetoiminnan ja erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen sekä irtaimen omaisuuden 
varastoimiseen. Kiinteistön omistaminen 
luo vakaan pohjan toiminnan jatkumiselle. 
Hankkeen kustannusarvio oli 25 150 euroa, 
josta Leader-tuen osuus 60 %. 

Töysän Nuorisoseura ry
Nuorisoseuran kattoremontti

Töysän Nuorisoseuran tiloissa 
järjestetään erilaisia juhla-, musiikki- 
ja liikuntatapahtumia. Lisäksi tiloja 
vuokrataan erilaisiin tapahtumiin. Tiloja 
käyttävät seuran omien ryhmien lisäksi 
useat muutkin tahot. 

Hankkeen tavoitteena oli säilyttää 
Nuorisoseurantalo käyttökunnossa. 
Nuorisoseurantalon heikkokuntoinen 
vesikatto uusittiin ja kattorakenteiden 
kostuneet kohdat kuivattiin ja purettiin. 
Hankkeen kustannusarvio oli 19 973,30 €, 
josta Leader-tuen osuus 75 %.

Hautakylän kyläyhdistys ry
Terassihanke 

Soinin Hautakylällä toimii aktiivinen 
kyläyhdistys. Yhdistys edistää kylän 
asukkaiden viihtyvyyttä järjestämällä 
esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja 
virkistystoimintaa. Näytelmäharrastus ja 
näytökset ovat kylätoiminnan sydän, mutta 
myös liikuntaharrastuksia mahdollistetaan. 

Hankkeessa kylätalon yhteyteen 
rakennettiin iso terassi, joka toimii muun 
muassa näyttämönä kyläyhdistyksen ja 
muiden toimijoiden teatteriesityksille sekä 
kesäaikaan järjestettävien tapahtumien 
oleskelupaikkana. 

Terassi rakennettiin jo aiemmin tehtyihin 
perustuksiin ja uudelle terassille hankittiin 
markiisi ja kalusteita. Lisäksi pihapiiriä 
kunnostettiin ja alueelle tehtiin nurmikko.

Hankkeen kustannusarvio oli 19 985 €, 
josta Leader-tuen osuus 75 %.

Kontiaisten kyläyhdistys ry
Terassin muutos kahviotiloiksi ja 
kahviotilan kalustaminen

Kontiaisten kyläyhdistyksen omistamaa 
kylätaloa on aktiivisesti vuokrattu 
erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. 
Investointihankkeella kylätalon 
epäkäytännöllinen terassi muutettiin 
lämpöiseksi kahviotilaksi. Hanke lisää 
kylätalon käyttömukavuutta pitopaikkana 
ja luo uusia toimintamahdollisuuksia tilojen 
käyttöön ja vuokraukseen. Hankkeen 
kustannusarvio oli 19 787 euroa, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Erillisellä Uuden kahviotilan kalustaminen 
-hankkeella hankittiin rakennettuihin 
kahviotiloihin puuttuvat kalusteet. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 20 000 €, 
josta Leader-tuen osuus 75 %. 

Kyläpääskyt ry
Talo PUUHI

Soinilainen Kyläpääskyt ry edistää 
kulttuuriin liittyvää harrastustoimintaa. 
Kyläpääskyt ry:n hallinnoimalla hankkeella 
rakennettiin uusi rakennus, jonka 
suunnitteli palkittu arkkitehti Anssi Lassila. 
Lisäksi hankkeella kunnostettiin yli 100 
vuotta vanha, samassa pihapiirissä sijaitseva 
hirsirakennus. Rakennukset pihapiireineen 
ovat eri tahojen käytettävissä monenlaisiin 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

Hankkeen tavoitteena oli saada 
ympärivuotisesti toimiva, toimintaa lisäävä 
paikka kulttuuri- ja matkailutapahtumille 
sekä esityksille. Hankkeen kustannusarvio 
oli 70 000 €, josta Leader-tuen osuus 60 %.

Rantalava uudistettiin 
hankkeen voimin

Kyläyhdistyksen hallinnoimassa Siikin-
niemi 2016 -hankkeessa rantalava ja sitä 
ympäröivä alue kunnostettiin. Remontti 
oli laaja: esiintymislavaa korotettiin, katto 
korjattiin ja seinät maalattiin. Lisäksi ranta-
lavan lattiapinnat ja ulkoportaat uusittiin 
ja ikkunat kunnostettiin. Olutterassille 
hankittiin lämmityslaite ja pihakalusteet.  
Lisäksi alueella olevan kuivikekäymälän 
jätteiden käsittely muutettiin kompostoin-
tiin. Monipuolisen investointihankkeen 
kustannusarvio oli 20 000 €, josta Leader-
tuen osuus oli 75 %.

Tilojen kunnostaminen ja useat remon-
tit ovat olleet mahdollisia Kuudestaan ry:n 
ja ELY-keskuksen hankerahoitusten avulla. 
Uudistetuissa ja kunnostetuissa tiloissa on 
hyvät edellytykset järjestää monipuolista 
toimintaa jatkossakin, alueella vallitse-
van yhdistysten välisen hyvän yhteistyön 
voimin. 

   Tilojen kunnostaminen ja useat remontit ovat
olleet mahdollisia Kuudestaan ry:n ja 

ELY-keskuksen hankerahoitusten avulla.”

Sapsalammin kylätalo on ahkerassa käytössä esimerkiksi juhlien pitopaikkana. 
Siikinniemen rantalava kunnostettiin perusteellisesti Leader-rahoituksella.

Alavuden Aseman seudun 
kyläyhdistys ry
Kylätalo Konttuuri kuntoon

Hankkeen tavoitteena oli Aseman 
seudun kylätalon lämmityskustannusten 
pienentäminen ja toimivuuden 
parantaminen. Kylätalolle hankittiin 
muun muassa ilmalämpöpumppu, kylmiö, 
kaapistot, ovet ja kalusteita. 

Hankkeella edistettiin kyläläisten 
aktiivisuutta ja houkuteltiin lisää väkeä 
toimintaan. Hankkeen ansiosta kylätalo 
on entistä toimivampi ja viihtyisämpi, 
joka lisää kylätalon käyttöä. Hankkeen 
kustannusarvio oli 14 862,36 €, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Kyläyhdistyksen toisessa Keittiö ja lämmitys 
kuntoon Konttuurilla -hankkeessa tilojen 
kehittämistä jatkettiin. Hankkeessa päivi-
tettiin Konttuurin keittiölaitteet energia-
ystävällisemmäksi sekä ostettiin keittiöön 
tiskikone, liesi ja kahvinkeitin. Lisäksi 
kokoushuoneen ja lasten leikkihuoneen 
lämmitystä varten hankittiin ilmalämpö-
pumppu. Tiloihin hankittiin myös televisio. 
Kustannusarvio hankkeelle oli 11 445,40 €, 
josta Leader-tuen osuus 65 %.



38
Y

LE
IS

H
Y

Ö
D

Y
LL

IS
E

T
 IN

V
E

ST
O

IN
N

IT

Vehun maa- ja kotitalousseura ry
Varastotila ja pysäköintialue

Vehun maa- ja kotitalousseura aktivoi 
ja elävöittää vaikutusalueellaan olevaa 
kyläyhteisöä. Seura tarvitsi toiminnassaan 
varastotilaa ja kylätalolla olevien 
tapahtumien aikana lisää pysäköintitilaa. 
Alueen metsästysseura käyttää hankkeessa 
tehtyä varastotilaa lahtivajana, jolloin myös 
samassa pihapiirissä oleva kota ja kylätalo 
saavat lisää käyttöä.

Varastotilasta tehtiin moneen tarkoitukseen 
sopiva, koska käyttötarkoitukset 
vaihtelevat vuoden eri aikoina. Lisäksi 
pysäköintialue rakennettiin piha-alueelle 
ja näin parannettiin liikenneturvallisuutta 
kylätalolla. Hankkeen kustannusarvio oli  
69 000 €, josta Leader-tuen osuus 60 %.

Kylätalo Kolmiapila ry
Kylätalo Kolmiapilan energia- ja 
varastoinvestointi

Kylätalo Kolmiapila on kolmen kylän 
yhteinen kylätalo. Kylätalolla järjestetään 
perhejuhlia, kansalaisopiston toimintaa ja 
ikäihmisten päivätoimintaa.  Hankkeessa 
kylätalolle hankittiin ilmalämpöpumppu 
energiatehokkuuden lisäämiseksi ja 
rakennettiin varastotiloja remontoimalla 
vanha piharakennus. Liikuntaryhmien 
toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi 
hankittiin lisää liikuntavälineitä. 

Hanke paransi oleellisesti kylätalon 
toimintamahdollisuuksia. Hankkeen 
kustannusarvio oli 18 272 euroa, josta 
Leader-tuen osuus 75 %.

Teemahankkeet ovat tuoneet alueelle 
monta pientä investointia

Teemahankkeiden avulla erityisesti 
yleishyödylliset yhdistykset ovat päässeet 
toteuttamaan pieniä kehittämisideoitaan. 
Tavanomaisissa hankkeissa on 5 000 
euron minimitukiraja, mikä tarkoittaa 
noin 7 000 euron kokonaiskustannusta. 
Teemahankkeen kohdalla minimikustan-
nusarvio on 1 000 euroa. 

Teemahankkeissa Kuudestaan ry on 
koonnut yhteen yhdistysten pieniä hank-
keita muodostaen näin yhden isomman 
kokonaisuuden. Kuudestaan ry:n halli-
tus päättää teemahankkeelle yhteisen 
teeman, jonka puitteissa yhdistykset 
voivat suunnitella omia hankkeitaan. 
Teemahanke voi olla investointia tai 
kehittämistä. 

Kuluvalla ohjelmakaudella 
kolme teemahanketta 

Kuudestaan ry on toteuttanut kuluvalla 
ohjelmakaudella Harraste-, Aktiivisuutta 
Kyliin - sekä Turvallisuutta kyliin -nimiset 
teemahankkeet. Harraste-teemahank-
keessa tukea myönnettiin yleishyödylli-
seen käyttöön tulevien harrastevälinei-
den hankintaan ja harrastustoimintaa 
edistävien  pienten korjaus- tai rakennu-
sinvestointien toteuttamiseen. Yhteensä 
rahoitettuja hankkeita kertyi 16 kappa-
letta. Kokonaiskustannukset hakijoiden 
alatoimenpiteisiin olivat yhteensä 
77 592,51 euroa, josta Leader-tuen 
osuus oli 75%.

Aktiivisuutta Kyliin teemahankkeella 
pyrittiin saamaan vipinää kyliin ja niin 
todella tapahtui, kun 19 hyvin erityyp-
pistä ideaa sai teemahankkeesta rahoi-
tuksen. Alahankkeiden kustannusarvio 
oli yhteensä 137 840,43 euroa, josta 
Leader-tuen osuus oli 75 %. Turvallisuut-
ta kyliin -teemahankkeessa yhdistykset ja 
säätiöt saivat puolestaan toteuttaa pieniä 
turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen 
liittyviä hankintoja. Rahoitettuja hankkei-
ta kertyi viisi kappaletta. Alahankkeiden 
osalta kustannusarvio on 27 000 euroa, 
josta Leader-tuen osuus 65 %. Ohjelma-
kaudella yhteensä 40 pienempää kehit-
tämisideaa ympäri toimialuetta saatiin 
toteutettua teemahankkeiden ansiosta. 

Ähtärin voimistelijat hakivat Harraste-teemahankkeesta rahoitusta siirrettävään ilmavolttirataan.

Kuudestaan ry: n toimisto 
sijaitsee Alavudella, 
Fasadissa. 

Jenni, Jaana, Päivi ja Paula.




