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Nuoret, toteuttakaa
ideanne jo kesäksi

Kuudestaan ry:n vuosikokous

Kannustamme alueen nuoria rahoittamalla
nuorten uutta toimintaa, samalla saamme nuoria mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin. Rahaa myönnetään toimintaan, jossa nuorten rooli
on aktiivinen. Toiminnan tulee siis olla nuorten
itsensä suunnittelema, toteuttama ja arvioima.

Tervetuloa Kuudestaan ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015
klo 18.00 alkaen Ravintola Kuharannassa
Vierteentie 89, Kuortane.

15.4.2015 klo 18.00

Kahvitarjoilu kokouksen alussa.
Lämpimästi tervetuloa!

Rahoitusta voi saada esim. tapahtuman
järjestämiseen, yhteisten harrastusvälineiden hankintaan tai muuhun nuorisoporukan
yhteiseen, järkevään tekemiseen. Haettava rahamäärä on 100 - 500 €. Vielä ehtii toteuttaa
kesäksi vaikkapa nuorten tapahtuman. Haku on
jatkuva.
Ota yhteyttä Paulaan, niin kuulet lisää!

Soinissa toimii REKO-lähiruokarengas
Facebookin kautta toimiva REKO-lähiruokarengas Soini-AlajärviÄhtäri on perustettu ja se aloittelee toimintaansa. Paikalliset
tuottajat myyvät lähituotteitaan lähiruokarenkaan kautta.
Liity mukaan REKO-lähiruokarenkaaseen facebookissa.

Lähiruokaa

Alavudella ja Kuortaneella toimii myös lähiruokaringit facebookin kautta. Jos haluat kuulla
lisää, laita Jaanalle viestiä; jaana.sippola@kuudestaan.net

Tule tapaamaan meitä Alavuden messuilla

Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
kuudestaan.net

www.kuudestaan.net
LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

FACEBOOKISTA
www.facebook.com/
Kuudestaan

Liity joukkoon!

Olemme mukana Alavudella järjestettävillä Yrittäjät
Areenalla -messuilla 25.-26.4. 2015. Tule juttelemaan
kanssamme vaikka uuden ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista. Osastomme on B7 ja löydät sen
hallin pitkän seinän puolelta läheltä pukuhuoneen
ovea. Messut järjestetään Alavuden Jäähallilla.
Lue lisää messuista; www.yrittajatareenalla.fi

Leikkaa tästä ->

Leikkaa tämä, ota mukaasi ja tule tapaamaan meitä Yrittäjät Areenalla -messuille.
Saat lipuketta vastaan pienen lahjan, josta on hyötyä!

Osastomme on B7

Tykkäämällä sivustamme
pysyt mukana kotiseutusi
kehittämistyössä.

Nähdään messuilla, tervetuloa juttelemaan!

Tiedote 2/2015
Yleishyödylliset kehittämis- ja
investointihankkeet

Tulevia tilaisuuksia;

Kuudestaan ry myöntää rahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin,
joilla edistetään alueemme elinvoimaisuutta. Kuudestaan ry:n hallitus on päättänyt seudulliset linjaukset hankkeille.

Kehittämishanke
•
•

esiselvitysluonteiset hankkeet kustannusarvio max 20 000 € max 90 % tuki
kehittämishankkeet kustannusarvio max 100 000 € max 80 % tuki

EP:n Liitto, ELY-keskus ja Leader-ryhmät
järjestävät yhteiset kehittämistarpeita koskevat aluekehittämisen palaverit.
Kuudestaan alueella palaverit ovat;
14.4.

Investointihankkeet
•
•
•

Olemme mukana useissa alueellamme järjestettävissä tilaisuuksissa kertomassa yritystuki- ja
hankerahoitusten mahdollisuuksista.

pienet investointihankkeet kustannusarvio 6 700 € - 20 000 € max 75 % tuki
investoinnit kustannusarvio 20 000 € - 70 000 € max 60 % tuki
isommat investointihankkeet ohjataan ELY-keskukseen Maaseuturahastosta
rahoitettavaksi

Tulemme mielellään yhdistyksenne tilaisuuksiin kertomaan lisää rahoituksesta.

14.4.

9.00-12.00 ent. Lehtimäen kunnantalo
(tarkoitettu myös soinilaisille)
13.00-16.00 Alavus Fasadi 4. krs

Soinin Yrittäjien aamukahvitilaisuus
21.4. klo 7.30 Ravintola Tervaholvi
Alkavan yrittäjän info
4.5.
klo 9.15 - 11.30 EP:n TE-toimisto
Osallistua voi myös Alavuden TE-toimistossa videoyhteyden kautta
vapaa pääsy, maksuton
Aloittavan osuuskuntayrittäjän startti-info
6.5.
klo 17.00 - 20.00 Ähtärin kaupungintalo
ilmoitt. 5.5. mennessä p. 06-414 8005
Tilaisuuden järjestää Ähtärin kaupunki
ja Uusyrityskeskus Neuvoa-antava.
Tilaisuus on maksuton.

Vinkkaa retkikohteita

Ihmisten kokoisille ideoille!

Kesää kohti mennään ja kesäretkien aika koittaa
talven jälkeen. Otamme mielellään vinkkejä vastaan alueemme retkikohteista. Meille voi laittaa
myös kuvia kohteista.
Käy tutustumassa jo tiedossamme oleviin kohteisiin www.loytoretketblog.com
Vinkit kohteista; paivi.rintala@kuudestaan.net

Löytöretkiä lähelle
Seuraa blogia!
Kaikki lähiseudun retkikohteet
karttakoordinaatteineen ja
reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com

Tul ossa!

KUUDESTAAN RY:N
nettisivut uudistuvat

Kuudestaan ry:n nettisivuja uudistetaan parasta aikaa, jonka vuoksi vanhoja sivuja ei juurikaan päivitetä. Parhaiten saat tietää tällä hetkellä toiminnastamme facebookin kautta. Käy tykkäämässä meistä facebookissa!

