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Tykkäämällä sivustamme 
pysyt mukana kotiseutusi 

kehittämistyössä.

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
FACEBOOKISTA

Liity joukkoon!
www.facebook.com/

Kuudestaan

Hae maksatusta nyt!
Hanketoimijoita pyydetään

toimittamaan maksuhakemukset
Kuudestaan ry:n toimistolle

mahdollisimman pian. 
Tällä hetkellä hanke- ja yritystukien

maksatuksien käsittelyajat ovat lyhyet, 
mutta ne ruuhkautuvat loppuvuotta 

kohti. Hae siis maksua ajoissa, niin
vältyt käsittelyn suuremmilta viiveiltä!

Myönnämme rahaa alueen nuorten toimintaan! 
Toiminnan tulee olla nuorten suunnittelema, 
toteuttama ja arvioima. Se voi olla esim. tapah-
tuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälinei-
den hankinta, mitä vain nuorisoporukan yhteistä 
ja järkevää tekemistä. Haettava rahamäärä on 
100-500 euroa, avustus 100% kustannusten ol-
lessa 100-200 euroa ja 90% kustannusten ollessa 
201-500 euroa.

Nuorisorahaa voi hakea nuorten ryhmä, 
jossa on vähintään kolme 11–25-vuotiasta hen-
kilöä. Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, 
joka on yksi ryhmän nuorista. Toiminta tulee to-
teuttaa Kuudestaan ry:n toiminta-alueella (Ala-
vus, Kuortane, Soini ja Ähtäri).

Lisätietoja: Paula Erkkilä, puh. 040-507 6104 
tai paula.erkkila@kuudestaan.net.

Päivi Rintala, puh. 040 591 9728,
paivi.rintala@kuudestaan.net

Lisätietoja maksatuksesta:

Marraskuussa keskitytään ympäristöasioihin

Rahaa jaossa nuorille!

Järjestämme seuraavat ympäristötilaisuudet marraskuussa. Merkkaa päivämäärät jo kalenteriisi! 
Lisäksi kartoitamme alueen yhdistysten kiinteistöjen (kokoontumispaikat, kylätalot) kunnostustar-
peita energiansäästötoimenpiteisiin liittyen. Tarkemmin tilaisuuksista marraskuun tiedotteessa!

Ähtäri 26.112014, Vinkkejä energiantuotantoon ja energiansäästöön
Energiaa tuotetaan ja kulutetaan yhä enemmän. Elintason nousu on lisännyt energian tarvetta.
Energiantuotannossa on lukuisia vaihtoehtoja, myös pienimuotoisessa energiantuotannossa. 
Järkevällä energiankäytöllä säästät energiaa ja rahaa. Energiansäästö on merkittävä keino ilmaston-
muutoksen hillitsemisessä. Vinkkejä kiinteistöjen energiankulutuksen parantamiseen. 

Alavus 27.11.2014, Vinkkejä jätevesien käsittelyyn ja vesistöjen kunnostukseen 
Ajankohtaista tietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn vaatimuksista, jätevesien puhdistukseen 
liittyvästä ympäristönsuojelulaista ja hajajätevesiasetuksesta. Eväitä järven kunnostuksen suunnit-
teluun. Järven kunnostus on yleensä vuosia kestävä monivaiheinen prosessi. Kunnostuksen tavoit-
teiden miettimiseen kannattaa käyttää aikaa ja asiantuntija-apua. Realististen tavoitteiden aset-
taminen on kunnostushankkeen onnistumisen edellytys. 

Lisätietoja: Paula Erkkilä, puh. 040-5076104 tai paula.erkkila@kuudestaan.net

Huomio!
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Järjestimme syksyn aikana lähiruokatorit Kuortaneella S-
marketin pihassa ja Alavuden Meijerillä. Molemmissa riitti 
mukavasti kävijöitä, joten näitä tulemme järjestämään jat-
kossakin! Lähiruokaringit pyörivät tällä hetkellä aktiivisesti, 
mukaan on saatu myös uusia tuottajia. Mikäli olet kiinnos-
tunut liittymään mukaan toimintaan, niin ota yhteyttä!

Uusia tuottajia lähiruokaringissä

Nuorten kuvakisa käynnissä!

Lähialueen retkikohteet tutuiksi

Hei nuori, lähetä meille kuva SINULLE tärkeästä asiasta ja osallistu kil-
pailuun! Mikä on mielipaikkasi, mitä teet mieluiten vapaa-aikanasi, 
kavereiden kanssa tai vaikka ihan yksinäsi, mikä on kauneinta koti-
seudulla?

Kuva voi olla uusi tai vanha, mutta sen on oltava SINUN ottamasi. Jos 
kuvassa on muita ihmisiä lähikuvassa, varmista ettei heillä ole mitään ku-
vaamista vastaan! Tarkemmat säännöt löytyvät nettisivuiltamme osoittees-
ta www.kuudestaan.net sekä osoitteesta www.intolinkki.fi.

Lähetä kuva/kuvat 31.10.2014 mennessä sähköpostilla osoittee-
seen rapskuva@gmail.com. Kirjoita sähköpostiin lisäksi oma nimesi,
osoitteesi, puhelinnumerosi ja kuvan/kuvien nimet.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan tablet-tietokone
ja parhaita kuvaajia muistetaan kunniakirjoin! 

Seuraa blogia!
Kaikki lähiseudun retkikohteet 

karttakoordinaatteineen ja
reittivinkkeineen samassa paikassa:

www.loytoretketblog.com

Löytöretkiä lähelle -blogin tarkoituksena on tuoda tutuksi Kuu-
siokuntien alueen retki- ja käyntikohteita. Blogiin kerätään lähi-
seudun parhaat retkikohteet reittikuvauksineen, karttakoordi-
naatteineen ja tarinoineen kaikkien saataville. Sivustoa pystyvät 
hyödyntämään niin alueen asukkaat kuin matkailijatkin. 

Olemme kesään ja kesän aikana keränneet eri tapahtumis-
sa ja tilaisuuksissa kohdevinkkejä Alavudelta, Kuortaneelta, 
Lehtimäeltä, Soinista ja Ähtäristä. Retkikohteita on jo mukavasti, 
pelkästään kesän aikana järjestetyn kilpailun kautta tuli lähem-
mäs 100 vinkkiä. Kohde-esittelyjä julkaistaan blogissa ahkerasti 
syksyn aikana. Liittymällä blogin seuraajaksi, saat jokaisen 
esittelyn suoraan sähköpostiisi!

Retkikohteet löytyvät blogista paikkakunnittain, teemoittain 
ja avainsanojen avulla. Jokaisesta paikasta on kuva, lyhyt esittely, 
karttalinkki ja kommenteissa kohteeseen liittyviä linkkejä. Blogi 
on tarkoitettu lapsiperheille, nuorille, aikuisille, senioreille ja kai-
kille retkeilystä kiinnostuneille ihmisille. Kantava ajatus on jatkuva inspiroituminen kotiseu-
dusta.

Tarkoituksena on, että blogia ylläpidetään ja täydennetään myös jatkossa. Retkivinkkejä 
otetaan edelleen vastaan, niitä voi käydä jättämässä suoraan blogiin klikkaamalla otsikkoa 
“Vinkkaa kohde!”. Otamme vastaan myös kommentteja ja lisätietoja kohteista, jotta niitä 
voidaan tarvittaessa täydentää.
Tervetuloa seikkailemaan Kuusiokuntien alueella! 

Jaana Sippola, puh. 040 571 0184
tai jaana.sippola@kuudestaan.net


