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Hankehakemuksia on
tullut paljon

Kuudestaan ry
Osoite:
Taitotie 1, 63300 Alavus
(Fasadi 3. krs.)
Toimisto avoinna
TIISTAISIN KLO 10-14,
muina aikoina soita ja sovi
tapaaminen

Uusi ohjelmakausi on lähtenyt käyntiin toukokuussa ja rahoitushakemuksia on tullut paljon.
Hakemuksia on tullut kaikkiaan tähän asti noin
30 kpl ja lisäksi valmisteilla on useita. Raha riittää kaikkiin hankkeisiin, jotka ovat tukikelpoisia ja täyttävät hakukriteerit.
Jos tarvitset hankkeen valmistelussa apua, neuvomme mielellään pienissäkin asioissa puhelimitse tai tulemme paikan päälle tarvittaessa.
Tulemme mielellään eri tilaisuuksiin ja kokouksiin kertomaan tarkemmin rahoitusmahdollisuuksista ja eri vaihtoehdoista. Kun sinulla on
hankeidea, ota yhteyttä !

Toiminnanjohtaja
Paula Erkkilä
Puh. 040-507 6104

Hallituksen kokoukset 2015
Kuudestaan ry:n hallitus kokoontuu noin
kerran kuukaudessa. Hallitus käsittelee
kokouksissaan kaikki Kuudestaan ry:lle
saapuneet yritystuki- ja hankehakemukset.
Hallituksen kokouksiin tulevien hakemusten liitteineen tulee olla Kuudestaan toimistolla viimeistään kaksi viikkoa ennen
kokousta.
2015 hallituksen kokoukset;
19.9. 2015
21.10.2015
18.11.2015
16.12.2015
Mahdolliset kokousaikojen muutokset;
www.kuudestaan.net

Muistathan jäsenmaksun
Kehittämissuunnittelija
Jaana Sippola
Puh. 040- 571 0184
Kehittämissuunnittelija
Päivi Rintala
Puh. 040-591 9728

Lähetämme tämän tiedotteen mukana jäsenmaksulaskun.
Yhdistyksemme jäsenenä saat aina ajankohtaista tietoa
erilaisista kehittämismahdollisuuksista ja ajankohtaisista
tapahtumistamme. Yhdistyksemme jäsenenä pystyt vaikuttamaan
paikalliseen kehittämistyöhön, siksi jäsenyytesi on meille tärkeää.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenenä saat halutessasi ilmaisen pääsylipun Kauhajoen Ruokamessuille 2015.
Soita ja pyydä lippu.
Jäsenmaksuasioita hoitaa Päivi Rintala puh. 040 591 9728

Tule tapaamaan meitä Kauhajoen Ruokamessuilla
Sähköpostit muotoa:
etunimi.sukunimi@
kuudestaan.net

Kauhajoen Ruokamessuja vietetään nyt jo 25. kertaa Hämes-Havusessa.
Olemme Etelä-Pohjanmaan Leader -ryhmien kanssa jälleen mukana messuilla
yhteisellä osastolla, joka löytyy pääteltan reunapaikalta T 45-46.

www.kuudestaan.net

Messut ovat 4. - 6.9.2015 ja avoinna pe - su klo 10 - 17.
Lisätietoa messuista ja näytteilleasettajista www.ruokamessut.fi

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS

FACEBOOKISTA
www.facebook.com/
Kuudestaan

Liity joukkoon!
Tykkäämällä sivustamme
pysyt mukana kotiseutusi
kehittämistyössä.

Ilmainen messumatka jäsenille
Järjestämme jäsenillemme ilmaisen bussikuljetuksen messuille lauantaina 5.9.2015, mikäli matkaan
lähtijöitä ilmoittautuu tarpeeksi. Myös pääsylippu messuille sisältyy matkaan. Bussireitti tarkentuu
osallistujien asuinpaikan mukaan.
Jos kiinnostuit, ilmoittaudu toimiston väelle viimeistään maanantaina 31.8.2015 klo 16.00
mennessä.

Tiedote 3/2015
Meidän turvallinen kylä -koulutus
lauantaina 12.9.2015
Leader Kuudestaan järjestää yhdessä Leader Aisaparin ja SPEK:n kanssa Meidän
turvallinen kylä -koulutuksen lauantaina 12.9.2015 klo 9 - 16 Alajärven Luomaahon nuorisoseuran talolla (osoite: Luomantie 100, 62830 Alajärvi). Koulutuspäivä
on kaikille osallistujille maksuton.
Päivän ohjelma:
9.00
9.30
11.30
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30

Aamukahvi ja esittäytyminen
Alkusammutuskoulutus (AS1) Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Lounastauko (omakustanteinen keittolounasmahdollisuus)
Omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin
kotivara, selviydy sähköttä, tietoturva kuntoon-salasanalla on väliä
Turvallinen kylä - hyvinvoivat kyläläiset
Mikä tuo turvallisuutta? Yhteistoiminnan ja naapuriavun merkitys.
Kahvitauko
Kylän turvallisuustyö näkyväksi - yhdyshenkilön rooli
SPEKin materiaalipankin hyödyntäminen (mm. kylaturvallisuus.fi)
Loppukeskustelu ja turvallista kotimatkaa!

Lähiruokatoreja
Kylähanke on mukana järjestämässä tänäkin
syksynä suosittuja LÄHIRUOKATOREJA alueellamme. Alkukesä oli kovin viileä, eikä lämpimiä
auringonpaisteisia päiviä ollut juurikaan. Tästä
johtuen sato kypsyy kasvi- ja juuresmailla hieman myöhempään edellisvuosiin verrattuna.
Syys - lokakuun aikana LÄHIRUOKATOREJA pidetään Kuudestaan -alueella. Seuraa ilmoittelua
www.kuudestaan.net sivulta sekä Kuudestaan
facebook -sivulta.

Ilmoittautuminen viimeistään pe 28.8.2015 Aikku Eskeliselle;
aikku.eskelinen@spek.fi tai puh. 040 834 4545
Tarjoamme aamu- ja iltapäiväkahvit. Mahdollisuus omakustanteiseen keittolounaaseen (ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat).
Kuva Kuortaneen Lähiruokatorilta viime vuonna.

Tervetuloa mukaan!

Kylille -hanke alkaa
Etelä-Pohjanmaan Leader -ryhmien yhteinen Kylille
-hanke aloittelee toimintaansa Kuudestaan alueella.

Ihmisten kokoisille ideoille!

Hanketoimenpiteitä suunnitellaan parasta aikaa ja
syksyn mittaan järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa
kartoitetaan tarkemmin kylien kehittämistarpeita. Jos
haluat omalle kyllällesi tilaisuuden, jossa voisin olla
mukana ideointiapuna, otathan yhteyttä.
Kuudestaan alueella hankevetäjänä tuttuun tapaan
Jaana Sippola, puh. 040 571 0184

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

www.loytoretketblog.com

Info- ja kehittämisiltoja syksyllä
Järjestämme syksyn aikana erilaisia info- ja kehittämisiltoja jokaisen alueemme kunnan alueella. Tiedotamme tarkemmat ajankohdat myöhemmin.
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.
Seuraa ilmoitteluamme www.kuudestaan.net sivulta sekä facebookista.

