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Uusia jäseniä hallitukseen

Huomio!

Tiedottaja, hankeneuvoja
Hanna Ahonpää
Puh. 040-527 6606

Yhdistyksemme valitsi sääntömääräisessä vuosikokouksessaan 11.3.2014 uusia jäseniä hallituksensa
erovuoroisten tilalle. Uusina jäseninä hallitukseen
valittiin Kuortaneelta Jyri Saranpää (varajäsen Tauno
Lampinen) ja Ähtäristä Ari Hyvölä (varajäsen Altti Syrjänen) ja Marika Viinikka (varajäsen Elina Paananen).
Lisäksi valittiin Soiniin Iiro Takalan varajäseneksi Seija
Ojajärvi, Reino Määtän varajäseneksi Alpo Rannila
ja Kari Laasalan varajäseneksi Markku Puronhaara.
Muut jäsenet ovat: Veli-Antti Koivisto (varajäsen Kari
Isomaa), Jussi Suni (varajäsen Timo Ala-Kanto), Hanna
Murtomäki-Kukkola (varajäsen Kimmjo Toivola), Antti
Valkonen (varajäsen Ilkka Hunnakko), Risto Kiilunen
(varajäsen Jussi Pihlajamäki) ja Varpu Sankelo (varajäsen Mariita Ahtola. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Hanna Murtomäki-Kukkola. Varapuheenjohtajaksi äänestettiin hallituksen kokouksessa
26.3.2014 Reino Määttä.
Kuudestaan ry:n hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja he edustavat julkista sektoria, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä maaseudun asukkaita. Kokousajat löytyvät nettisivuiltamme.

Kehittämissuunnittelija
Jaana Sippola
Puh. 040-571 0184

Vinkkaa retkikohde, voita mökkiviikonloppu!

Kuudestaan ry
Osoite:
Taitotie 1, 63300 Alavus
(Fasadi 3. krs.)
Toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä
Puh. 040-507 6104

Taloussuunnittelija
Päivi Rintala
Puh. 040-591 9728
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@
kuudestaan.net

www.kuudestaan.net

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

FACEBOOKISTA
www.facebook.com/
Kuudestaan

Liity joukkoon!
Tykkäämällä sivustamme
pysyt mukana kotiseutusi
kehittämistyössä.

Hae maksatusta
ajoissa!
Tuen maksatusta on haettava
viimeistään 4 kk toteutusajan
päättymisestä. On kuitenkin
suositeltavaa, että haet tukea
heti kun hanke on saatu
toteutettua, sillä loppuvuodesta
on tiedossa ruuhkaa maksatusten käsittelyssä ja maksatuksesi
saattaa tämän vuoksi viivästyä
tarpeettomasti.
Lisätietoja maksatuksesta:
Päivi Rintala, puh. 040 591 9728,
paivi.rintala@kuudestaan.net

Alueellamme tiedetään olevan nähtävyyksiä ja tutustumisen arvoisia elämyskohteita, joista suurella
yleisöllä ei ole tietoa. Löytöretkiä lähelle -hankkeen tavoitteena on koota pienet paikalliset ja ei
niin tunnetut retkikohteet karttakoordinaatteineen, reittiohjeineen ja tarinoineen yhteen paikkaan
kaikkien saataville. Onko kylälläsi jokin paikka, josta haluaisit muidenkin tietävän? Kerro se meille!
Kohteet voivat sijaita Alavuden, Töysän, Kuortaneen, Lehtimäen, Soinin ja Ähtärin alueella ja olla
esim. laavuja, näkötorneja, uimarantoja, historiallisia kohteita, hyviä pulkkamäkiä jne.
Vinkkaa kotiseutusi parhaista retkikohteista sähköpostiin hanna.ahonpaa@kuudestaan.net
tai postitse osoitteeseen Kuudestaan ry/Löytöretkiä lähelle, Taitotie 1, 63300 Alavus. Tulemme
keräämään vinkkejä kesän aikana myös eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kaikkien 10.8.2014
mennessä kohdetta vinkanneiden kesken arvotaan viikonloppu Kalliorinteen mökeillä!
Olemme mukana seuraavissa tapahtumissa!
27.-28.6. Alavus Ryskööt
7.8. Maseudun mahtavin kauppa-auto
klo 9-11Ähtärin torilla ja klo 13-15 Soinin torilla
8.8. Maaseudun mahtavin kauppa-auto
klo 9-11 Kuortaneen ja klo 13-15 Alavuden torilla

Seuraa blogia!

Kaikki lähiseudun retkikohteet
karttakoordinaatteineen ja
reittivinkkeineen samassa
paikassa:
www.loytoretketblog.com

Löytöretkiä lähelle
www.loytoretketblog.com
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Tervetuloa kylaan!

11.-15.6.2014
KE 11.6.2014 KLO 18 YHTEISLAULUN JA KESÄJUMPAN ILTA
Töysän Rantatien puistossa lähellä Töysä-taloa.
Töysän eri yhdistykset järjestävät yhteistyössä neljänä peräkkäisenä keskiviikkona Yhteislaulun ja kesäjumpan illan, tarkista muiden iltojen paikat ja ajat:
Ritva Sorila, puh. 040 515 1432

Paikalliskulttuurin Parhaat
Palat 2014 on ilmestynyt!
Nyt toista kertaa on koottu samojen kansien väliin
Paikalliskulttuurin parhaat palat. Juuri ilmestyneestä
esitelehtisestä löytyvät Kuusiokuntien, Järviseudun ja
Kaustisen ympäristön kesäteatteriesitykset sekä paikallisia kesätapahtumia. Esitettä on jaettu alueen matkailuyrityksiin, kirjastoihin ja kunnantaloille. Esitteen
avulla halutaan tuoda esiin kylien ja harrastajaryhmien
tuottama monipuolinen paikalliskulttuuri, jolla on iso
merkitys alueen elinvoimaisuudelle. Esite löytyy myös
nettisivuiltamme www.kuudestaan.net.

LA 14.6.2014 klo 12-15 SAPSALAMMEN KYLÄTALON AVOIMET OVET
Sapsalammen kylätalo, Kyrönniementie 14, 63340 Alavus
Kyläyhdistys esittelee toimintaansa, Kalastusseura esittelee nuotan tekoa,
Maa- ja kotitalousnaiset myyvät leivonnaisia ja kahvitarjoilu.
Lisätietoja: Paula Pajarinen puh. 050 566 5783
LA 14.6.2014 KLO 14-17 MÄYRYN UIMARANNAN AVAJAISET
Kuharanta, Vierteentie 89, 63130 Mäyry (Kuortane)
Kyläyhdistys on kunnostanut uimarantaa sekä rakentanut minigolfradan ja
rantalentopallokentän. Nyt vietettävissä rannan avajaisissa on monenlaista
ohjelmaa, mm. peräkonttikirppis, onkikilpailut, vauvamuistamiset ja kahvitarjoilu. Lisätietoja: puh. 050 400 7379
SU 15.6.2014 KLO 13 ALKAEN TILLIKKARANNAN AVAJAISET
Viitalampi, Hautakyläntien ja Ähtärintien risteysalue Soini
Kukonkylän kyläyhdistys on kunnostanut Viitalampea ja Tillikkarantaa usean
eri projektin avulla. On aika juhlistaa virkistysalueen kunnostusta. Ohjelmassa
mm. musiikkia, soutukilpailu, lapsille ohjelmaa ja kahvitarjoilu.
Lisätietoja: Tauno Alkula puh. 040 837 7439

Maaseudun mahtavin kauppa-auto kiertää maakuntaa
Maaseudun mahtavin kauppa-auto seikkailee touko-elokuussa ympäri kesäSuomen ja tuo taajamiinkin terveiset nykyajan maaseudulta. Kauppa-auto tarjoaa tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sen tuloksista.
Lisäksi autossa on pieni valikoima elintarvikkeita, erityisesti lähiruokaa. Toritapahtumiin kutsutaan myös paikallisia lähiruoan tuottajia myymään tuotteitaan.

Kauppa-auto Kuusiokuntien alueella:
7.8. klo 9-11 Ähtärin tori ja klo 13-15 Soinin tori
8.8. klo 9-11 Kuortaneen keskusta ja klo 13-15 Alavuden tori

Tul ossa!

Lähde mukaan
Herkkujen Suomi –tapahtumaan
Helsinkiin 22.8.2014

HINKU –kylähanke suunnittelee päivän reissua Herkkujen Suomi
lähiruokatapahtumaan Helsinkiin perjantaina 22.8.2014. Helsingin Rautatientorilla vietetään suomalaisen ruokakulttuurin juhlaa nyt neljättä
kertaa. Matkaan lähdetään linja-autolla aamulla varhain ja palataan illalla
takaisin. Itse tapahtuma on ilmainen mutta linja-automatkan kustannuksesta peritään enintään 50 euroa/osallistuja.
Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan matkalle,
ilmoittaudu Jaanalle: jaana.sippola@kuudestaan.net.

Muista jäsenmaksu!
Lähetämme tiedotteen mukana jäsenmaksulaskun.
Yhdistyksemme jäsenenä pystyt vaikuttamaan
paikalliseen kehittämistyöhön, siksi jäsenyytesi
on meille erittäin tärkeä.

Hyvaa kesaa!
.. ..

.. ..

Huomio! Toimistomme on suljettuna ajalla 30.6. - 3.8.2014

