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Laillisuustarkastettuja hankepäätöksiä on vuoden 2021 
loppuun mennessä saatu yhteensä 381 kpl. Näistä siis ohei-
sen taulukon mukaisesti yritystukia 126 kpl, kehittämis-
hankkeita 249 kpl ja teemahankkeita 3 kpl ja näiden li-
säksi kolme hankepäätöstä toiminta- ja valmistelurahasta. 

Vuonna 2021 tehtiin päätökset 28 yrityshankkeesta, 24 
kehittämishankkeesta sekä yksi valmistelurahapäätös. Toi-
mintakertomuksen liitteenä on päätökset kaikista hank-
keista, joiden rahoittamiseen Aisaparin hallitus suhtautui 
myönteisesti vuoden 2021 aikana. 

Vuoden 2021 lopulla antoi Aisaparin hallitus lisäksi puol-
tavat rahoituslausunnot 13 yrityshankkeelle, 9 kehittämis-
hankkeelle ja 1 teemahankkeelle. Näille hankkeille rahoi-
tus tulee vuoden 2022 myöntövaltuudesta ja päätöksen-
teko alkanee helmikuun aikana.  

Aisaparin toimintakertomus 2021

Toiminta-ajatus
Aisaparin toiminnan tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä ja yh-
teisöjä toimimaan alueensa kehittämiseksi ja maaseudun elinvoiman parantamiseksi sekä lisä-
tä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemustenvaihtoa eri maaseutualueiden 
välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. 

Myönteisen  
päätöksen saaneet 
hankkeet (ELY)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YHTEENSÄ

Yrityshankkeet 0 24 18 7 24 25 28 126
Kehittämishankkeet 0 68 36 39 32 50 24 249
Teemahankkeet 0 0 1 2 0 0 0 3
Toiminta- ja  
valmisteluraha 1 0 0 0 1 0 1 3

YHTEENSÄ 1 92 55 48 57 75 53 381

Myönteisiin hankepäätöksiin sidottu rahoitus 2014–2021 (Hyrrä)

Rahoituslähde Rahoitus milj. € Toteutunut % Tavoite %

EU 5,74 42 % 42 %
valtio 5,22 38 % 38 %
kunta 2,41 20 % 20 %
Julkinen rahoitus yhteensä 13,67   
yksityinen raha 9,75   
yksityinen vastikkeeton työ 1,65   
Yksityinen rahoitus yhteensä 11,40 45,4 % 35 %
KOKONAISRAHOITUS 25,08   

Julkista rahoitusta tehtyihin hankepäätöksiin on sidot-
tu 13,67 milj. €, jonka lisäksi yksityistä rahoitusta hankkei-
siin on kertynyt 11,4 milj. €.  

Julkisen rahoituksen jakautumisen tavoitteena on 42 
% EU-rahoitusta, 38 % valtion rahoitusta ja 20 % toimin-
ta-alueen kuntien maksamaa osuutta. Tuossa raamissa on 
pysytty. Ohjeellinen suositus yksityisen rahoituksen kerty-
miseksi on 35 %. 

Aisaparissa tuota yksityistä rahoitusta on vuoden 2021 
loppuun mennessä kertynyt julkisen rahoituksen lisäk-
si 45,4 %. Yksityisestä rahoituksesta rahallisena osuute-
na on kertynyt 9,75 milj. € (85,5 %) ja vastikkeettomana 
työnä 1,65 milj. € (14,5 %), yhteensä siis euromääräises-
ti 11,4 milj. €.

Rahoitetut hankkeet vuoden 2021 loppuun mennessä

1,65 miljoonan euron kökkä 
tarkoittaa, että talkootyötä on 
tehty yli 50 henkilötyövuotta!  
Yhdessä tekeminen lisää yhtei-
söllisyyttä. Viime vuonna 
koronapandemia esti kokoon-
tumisia ja osin myös talkootöi-
tä, mutta pienissä ryhmissä
ja turvaväleistä huolehtien on 
menty voimalla eteenpäin. 
Uusia hanketoimijoita on tällä 
kaudella saatu yli 200.
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Nuoret valokeilassa 2021
Palojärven leirikeskuksessa Kortes-
järvellä järjestettiin Kansainvälinen 
nuorten leiri 15.–21.10.2021 kansain-
välinen nuorten leiri. Leiri oli osa Aisa-
parin kansainvälistä Erasmus+ -nuo-
risovaihtoa Rural areas trough young 
people’s eyes, jonka teemana oli Maa-
seutu nuorten silmin. Leirin rahoitus 

Kuusi nuorta, alle 
30-vuotiasta yrittäjää 
on hakenut ja saanut 
hanketukea Aisaparista 
kuluvalla ohjelmakaudella.

Ravintola-alan yrittäjä Aliina Vinkka 
on iältään ja yrittäjäkokemukseltaan 
nuorin. Hän perusti yrityksen viime 
vuonna, kaksikymppisenä. Tony Ho-
lappa, Joni Perämäki, Henry Haapoja 
ja Toni Siirilä ovat jo lähempänä kol-
meakymmentä, yrittäjinä he kaikki 
ovat toimineet jo 4-6-vuotta. Juosvil 
Oy on neljän yrittäjän osakeyhtiö, jos-
sa 27-vuotias Mikko Huhdanpää on 
yksi osakkaista.

– Kannustan yrittäjäksi, jos on intoa, 
eikä pelkää työtä. Varsinaisen työn li-
säksi on monenlaista paperihommaa, 
toteaa lapualainen Henry Haapoja.

Nuorilla on intoa yrittää

tuli Erasmus+ Youth -nuorisovaihdon 
kautta. Mukana oli 19 leiriläistä Ruot-
sista, Saksasta ja Aisaparin alueelta. 
Leiriläisten pääsivät tenttaamaan tie-
de- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista, 
joka poikkesi nuorten vieraana. Nuor-
ten tekemä video on katsottavissaYou-
Tubessa Aisaparin kanavalla. 

Vuoden 2021 aikana kansainvä-
liseen The FinEst Band Camp -hank-
keen työpajoihin osallistui 22 nuor-
ta. Koko hankkeen aikana, 1.11. 2017–
31.8.2021, leireille, virtuaalitapahtu-
maan ja työpajoihin osallistui 245 
nuorta.

Henry Haapoja perusti raskaskaluston huolto-  ja  maalausyrityksen 22-vuotiaana.
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Hän perusti Raskaskalustohuol-
to  ja -maalaus H. Haapoja -yrityksen 
22-vuotiaana, kuusi vuotta sitten. 
Aluksi toiminimellä, nyt yritysmuo-
doksi on vaihtunut osakeyhtiö.

– Armeijan jälkeen olin pari vuot-
ta vieraalla töissä ennen yrittäjyyttä. 
Verokortilla työskenteleviä työnteki-
jöitä minulla ei ole, mutta toisen yrit-
täjän kanssa teen tiivistä yhteistyötä, 
kertoo Haapoja.

Yritys toimii vuokratiloissa, joista 
on löytynyt tilaa myös laajentamiseen. 
Toiminnan pääpaino on lähinnä kai-
kenlaisten autojen kolarikorjauksissa. 
Ralliharrastus innosti autoalalle, vaik-
ka ammatillinen koulutus hänellä on 
LVI-puolelta.

Samankaltainen on ollut myös Joni 
Perämäen, Tony Holapan, Toni Siirilän 
ja Mikko Huhdanpään yrittäjäpolku.

Joni Perämäki oli muutaman vuo-
den palkkatöissä, kunnes perusti Pewe 
Service Oy:n Lapualle. Erilaisia säiliöi-
tä kuljetuksen ja teollisuuden tarpei-
siin valmistava yritys työllistää yrittä-
jän, ulkopuolisia työntekijöitä ei ole.

– Valmistan tuotteet tilaajan toimit-
tamista materiaaleista. Töitä on hyvin, 
mutta tilat jäisivät pieneksi, jos tässä 
olisi muita työntekijöitä. Töitä on niin 
paljon kuin jaksaa tehdä. Veneily ja ve-
sijetillä ajelu kavereiden kanssa ovat 
vastapainoa työlle, toteaa poikamies 
Perämäki.

Alahärmäläisen Tony Holappa pe-
rusti Plan-factor Oy:n rakennusten 
suunnitteluun ja valvontaan, nyt toi-
minta on laajentunut rakennusliike-
puolelle. Tällä hetkellä yritys työllistää 
yrittäjän itsensä lisäksi 1–2 ulkopuolis-
ta työntekijää.

– Asioita ei pidä lähteä ajattele-
maan liian monimutkaisesti, vaan 
avoimin mielin. Toki yrittäjyys vaatii 
omalta mukavuusalueeltaan poistu-
mista. Keskustelut muiden yrittäjien 
kanssa ja verkostoituminen on erittäin 
tärkeää, Holappa muistuttaa.

Yrittäminen on 
elämäntapa
Yrittäjät korostavat tilitoimistojen 
merkitystä yhteistyökumppanina. 
Alajärveläinen Toni Siirilä antaa tun-
nustusta myös Järvipohjanmaan Yri-
tyspalvelujen kanssa tekemälleen yh-
teistyölle.

Joni Perämäki perusti Pewe Service Oy:n Lapualle

– Työllistyy, kun tekee mistä tyk-
kää. Yrittäminen on elämäntapa, to-
teaa massiivipuisia kalusteita ja huo-
nekaluja valmistava tyylihuonekalu-
artesaani Toni Siirilä.

T.Siirilän Puutuote Ky toimii omissa 
tiloissa kodin pihapiirissä. Nyt yrittäjä 
on siirtämässä toimintaa kauemmak-
si, mutta kuitenkin omiin tiloihin. Sii-
rilä toteaa, että yrittäminen on sellai-
nen sairaus, ettei ole kotona koskaan, 
kun toimitilat ovat kodin yhteydessä.

Aliina Vinkka perusti ravintola-
alan yrityksensä viime vuonna. Koro-
nan vaikutus on näkynyt merkittävästi 

hänen Kauhavalla sijaitsevassa Hotel & 
Nightclub Susihukka Oy:n toiminnas-
sa erilaisten rajoitusten vuoksi.

Kortesjärveläinen 27-vuotias Mikko 
Huhdanpää on osakkaana neljän yrit-
täjän Juosvil Oy:ssä. Juosvil Oy tuottaa 
lasten ja nuorten sijaiskotiasumisen 
palveluja, toimii festivaalituottajana 
ja harjoittaa pub-toimintaa. Yritykset 
toimivat kahdessa omassa kiinteistös-
sä. Ulkopuolisia työntekijöitä on 8–10.

Mikko Huhdanpää toteaa, että aina 
kannattaa yrittää.

– Jos ei koita, ei voita.

Aisaparin rahoituksella luodaan  
uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä

 
Strategian mukainen 
tavoite (2014–2020)

Toteutunut 12/2020 mennessä 
päättyneissä hankkeissa

Uudet yritykset   30   27 

Uudet työpaikat 100   65

Säilytetyt työpaikat 160 288

Liikevaihdot + 31 %
Taloudelliset tulokset + 28 %

Aisaparin rahoittamissa yrityksissä liikevaihto ja 
taloudellinen tulos kasvavat
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Aisapari on rahoittanut kuluneella oh-
jelmakaudella kaikkiaan 27 aineet-
tomaan kulttuuriperintöön liittyvää 
hanketta. 

Unescon yleissopimus aineetto-
man kulttuuriperinnön suojelemises-
ta on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuu-
rijärjestö Unescon ja sen jäsenvaltioi-
den yhteinen sopimus. Unescon so-
pimuksessa aineettomalla kulttuuri-
perinnöllä tarkoitetaan käytäntöjä, 
kuvauksia, ilmauksia, tietoa, taitoa – 
sekä niihin liittyviä välineitä, esineitä 
ja kulttuurisia tiloja – jotka yhteisöt, 
ryhmät ja joissain tapauksissa yksityis-
henkilöt tunnustavat osaksi kulttuuri-
perintöään. 

Aineeton kulttuuriperintö voi ol-
la esimerkiksi juhlia ja tapoja, suullis-
ta perinnettä, esittävää taidetta, käsi-
työperinteitä, ruokaperinteitä, pele-
jä ja leikkejä tai luontoa ja maailman-
kaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja 
käytäntöjä. 

Suomi liittyi Unescon aineettoman 

Aisapari tukee aineetonta kulttuuri-
perintöä useissa eri hankkeissa

kulttuuriperinnön sopimukseen vuon-
na 2013. 

Aisapari on rahoittanut aineetto-
man kulttuuriperinnön kohteita eri 
puolille toimialuettaan. Hankehaki-
joina ovat olleet monipuolisesti yh-
distykset, yhteisöt ja kunnat. Esimer-
kiksi rakennusperinteeseen liittyy Här-
mä-seuran hakema lutti-hanke sekä 
Alaviitalan käräjätalon kunnostami-
seen liittyvät hankkeet. Evijärvi-seu-
ran hankkeet uittomieskämpän raken-
tamisesta ja tukkilaisten harjoittelura-
dasta ovat myös aineetonta kulttuu-
riperintöä. Erilaiset kotiseutu- ja kult-
tuurihistoriallisesti merkittävien koh-
teiden kokoaminen pyöräily- tai kä-
velyreiteiksi, kuten esimerkiksi Alvar 
Aallon tuotantoon liittyvät kohteet 
Alajärvellä ovat osaltaan aineetonta 
kulttuuriperintöä. Tapahtumina La-
puan kaupungin Miesten tanssipidot 
tai Ketolan Paksun sukuseuran Alasen 
talossa järjestämät kesätapahtumat 
ovat myös elävää perintöä. 

Geologisesti merkittävien luonto- 
ja kulttuurikohteiden kartoitus se-
kä geopark-hanke, jossa kehitetään 
Kraatterijärven aluetta siten, että alue 
voi hakea Unescon geopark-statusta 

ovat myös aineettoman kulttuuripe-
rinnön kohteita. Samoin perinteisten 
työtapojen ja juhlaperinteen tallen-
taminen lyhytelokuvadokumenteik-
si, kuten Evijärven kunnan Väinönta-
lo eläväksi-hankkeessa tai virtuaalis-
ten mallien luominen historiallisesti 
tärkeistä rakennuksista, kuten Lapu-
an kaupungin Digiperintö-hankkees-
sa ovat myös aineettoman kulttuuri-
perinnön hankkeita. 

Härmä-seura on kutsunut yleisöä tutustumaan Alaviitalan käräjätalon kunnostushank-
keen etenemiseen. 

Härmänmaan 4H-yhdistyksen Juurille-
hankkeessa siirretään aineetonta kulttuu-
riperintöä tuleville sukupolville.

Alasen kesätohinat -hankkeella kehitetään 
yhteisömummolan toimintaa. Alasen ta-
lossa on työskennellyt kolme nuorta kesä-
pehtooria Pinja Taipale, Tiia Hyyryläinen ja 
Sara Kittilä.
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Leader Aisaparin rahoittamissa hank-
keissa on kestävän kehityksen edistä-
minen sisäänrakennettuna useimmis-
sa hankkeissa. ”Hanke tukee kestävää 
kehitystä tai sillä on positiivisia ympä-
ristövaikutuksia” on kirjattu myös Aisa-
parin hankkeiden valintakriteereihin. 
Tähän yhteenvetoon on koottu sel-
keimpiä esimerkkejä energiatehok-
kuuteen ja kestävään kehitykseen liit-
tyvistä hankkeista.

33 kokoontumistilan 
kestävä kunnostus
Aisapari on rahoittanut päättyvällä EU-
kaudella 33 yhteisen tilan energiare-
monttia. Hankkeisiin on myönnetty yh-
teensä yli 600 000 euron rahoitus.

Hankkeet vaihtelevat pienistä kylä-
talojen ilmalämpöpumppujen hankin-
noista lämmitysjärjestelmien uusimi-
seen ja tilojen remontointiin energiaa 
säästäviksi lämpöeristykseltään, ikku-
noiltaan ja oviltaan. 

Lahtivajoilta lähiruokaa
Kaikkiaan kahdeksan metsästysseuraa 
on hakenut kauden aikana Aisaparin 
rahoitusta lahtivajojen ja riistankäsit-
telytilojen rakentamiseen, kunnosta-
miseen ja varustamiseen.

Säädökset täyttävät tilat kylmiöi-
neen mahdollistavat paremman elin-
tarviketurvallisuuden ja hygienian sekä 
vähentävät hävikkiä. Ajanmukaiset tilat 

Aisapari edistää kestävää kehitystä
mahdollistavat lihan asiaankuuluvan 
käsittelyn kautta myös niiden myyn-
nin ja villiruokaan liittyvien koulutus-
ten järjestämisen.

Metsästysseurojen hankkeeet ovat 
olleet yhteensä yli 320 000 euroa, tuki 
hankkekoosta riippuen 50-65 %

Vesihuoltotöitä
Kolme vesiosuuskuntaa on uudistanut 
vedenottamoiden tekniikkaa ja säh-
köjärjestelmiä tämän kauden aikana. 
Hankkeiden kustannusarvio on ollut 
noin 140 000 ja tukea on näihin myön-
netty noin 70 000 euroa. Saneerauksi-
en avulla on alueen asukkaiden vesi-
huolto turvattu pitkälle tulevaisuuteen.

Ympäristönhuoltoa 
radoilla
Kolme ampumarataa ja kaksi mootto-
rirataa ovat toteuttaneet tällä kaudel-
la ympäristöhankkeita. Ratojen käyttö-
turvallisuutta ja jätehuoltoa on paran-
nettu, rakenteisiin on käytetty kierrä-
tysmateriaalia ja käytettävä maali on 
valittu ympäristöystävällisenä. Huolto-
rakennusten valaistuksessa käytetään 
led-valaisimia.

Ampumaratojen pohjia on tasattu ja 
salaojitettu ja niihin on kylvetty apilaa 
ja niittynurmea. Pohja pystytään näin 
pitämään siistinä leikkaamalla ja hyl-
syt on helppo löytää asianmukaiseen 
kierrätykseen.

Esimerkkinä ympäristöhankkees-
ta listataan Alanurmon Kouluran-
nanpuiston arboretumpuiston puu- 
ja pensaslajiston monipuolistaminen. 
Yhdistys rakensi lisäksi alueelle kodan 
ja maavallikatsomon. Joen rantaan ra-
kennettiin pumppaamo, jotta jokivet-
tä pystytään hyödyntämään kesäai-
kaan kastelussa ja talvisin luistinradan 
jäädytyksessä.

Ympäristöhuoltohankkeiden koko-
naisarvo on ollut reilut 200 000 euroa.

Energiansäästöä 
yritystoiminnassa
Lähes kaikissa yritysten investointi-
hankkeissa kestävä kehitys toteutuu 
energiansäästönä. Lämmitysjärjestel-
miä parannetaan ja koneita uusitaan 
toiminnan tehostamiseksi. Asianmu-
kaiset koneet tuovat mukanaan ener-
gian säästöä ja hävikin pienentymis-
tä. Valaistuksissa siirrytään led-tekniik-
kaan.

Eräs esimerkki yrityshankkeesta on 
Lapuan Leivän uuden uunin hankinta. 
Uudella uunilla saavutetaan parempi 
energiatehokkuus pienemmän kulu-
tuksen myötä. Lisäksi sillä hävikki vähe-
nee, kun paisto on tasalaatuista.

Lisäksi Aisapari on tukenut kolmea 
yritystä, jotka ovat hankkineet kalus-
toa energiapuun korjuuseen ja keruu-
seen, muun muassa energiapuukouria 
ja klapikoneita.

Thermopolis on aktiivinen toimija, jolla on toteuttanut useita kestävää kehitystä edistävää hanketta. FRANSU –  bioenergian monet mah-
dollisuudet -hankkeen ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä metsäenergian 
tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa.
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Aktivointi ja 
viestintä

2015 2016 2017 2018 2019  2020 2021 YHTEENSÄ

Itse järjestetyt 
tilaisuudet 29 19 153 41 63 40 59 394

Tilaisuuksiin 
osallistuneet 790 342 1 377 296 708  798 994 5 305

Osallistuminen 
muiden  
tilaisuuksiin

1 21 9 5 5 7 18 66

Tilaisuuksiin 
osallistuneet 113 749 109 195 185  75 837 2 263

Lehtiartikkelit 78 263 344 225 202  190 192 1 302
Verkkosivujen 
vierailut 9 467 9 106 8 826 7 678 16 679  19 469 16 127 87 352

Sosiaalinen 
media 2 589 3 146 3 497 2 147 403 

(lisäys)
 513 

(lisäys)
435 

(lisäys) 12 730

Aisapari on aktiivinen 
tiedottaja ja viestiä. 
Hankerahoitusmah-
dollisuuksista ja han-
kehauista tiedotetaan 
avoimesti eri kanavia 
apuna käyttäen. Yllä 
olevasta taulukosta nä-
kyvät Aisaparin tiedo-
tustoimet eri toiminta-
vuosien aikana. 

Vuonna 2021 eli toi-
sena koronavuonna oli 
päästy vauhtiin myös 
verkkotilaisuuksien jär-
jestämisessä ja osallis-
tujamäärät kääntyivät 
jälleen nousuun.

Uutisia joka viikko
Elokuun 2021 lopulla Aisapari aloitti 
uutislähetykset. Uutiset luetaan joka 
torstai  kello 14 Facebook-livenä. Uuti-
set on osoittunut hyväksi ideaksi: vuo-
den loppuun mennessä olivat lähetyk-
set keränneet jo noin 60 000 katselua. 

Aisaparin uudet kotisivut julkais-
tiin helmikuussa. Perustana on enti-
seen tapaan ohjeet rahoituksen hake-
miseen ja hankkeiden toteuttamiseen.

Sivut on rakennettu asiakasnäkö-
kulmasta, ja siksi valikosta löytyvät 
omat alasivunsa niin yrittäjille ja yh-
distyksille kuin kunnille ja kylillekin. 
Jokaiselle toimijalle löytyy vinkiksi jo 
toteutettuja hanke-esimerkkejä.

Yhteistyökumppanina uusien koti-
sivujen rakentamisessa on ollut kau-
havalainen Kotisivukulma, asiantun-
tijana Ville Piri.

Koronasta huolimatta on pyritty 
myös järjestämään tilaisuuksia. Toi-
mialueen kolmen kansalaisopiston 
kanssa pidettiin 20 tilaisuuden Varau-
tumalla valmiutta -kierros, jolla jaettiin 
kylille ja alueen asukkaille tietoa tur-
vallisuussuunnittelusta ja omatoimi-
sesta varautumisesta. Kierroksen tilai-
suuksiin osallistuin reilut 200 henkii-
löä. Yhteistyössä olivat mukana Iskua 
Etelä-Pohjanmaalle -hanke ja Vapaa-
ehtoinen pelastuspalvelu.

Ellinoora Takala lukee joka torstai kello 14 
Aisaparin uutiset Facebook-livenä.

Leader-ryhmien yhteinen  Kylille-han-
ke järjesti Teams-sovelluksessa yksi-
toista kumppanuuspöytää. Järjeste-
lyissä olivat mukana kuntien järjes-
töyhdyshenkilöt, rakenneuudistus-
hanke ja Seinäjoen järjestötalo. Tee-
mana oli järjestöystävällinen kunta. 
Tilaisuuksien raportit löytyvät kylille.
net-sivun materiaalipankista.

Reitit Outdooractiveen
Aisapari on lunastanut alueensa kun-
tien ja muiden luontoreittejä ja -koh-
teita rakentavien ja ylläpitävien taho-
jen vapaaseen käyttöön Outdooracti-
ve-sovelluksen.  
Tähän saakka syötetyt kohteet löyty-
vät koosteena myös aisapari.net/into-
linkki-sivulta.

Etätyötilat ovat hubeja
Rural working hubs -hankkeessa tuo-
tettiin alueen etätyötiloille yhtenäi-
nen graafinen ilme. 
Varattavissa olevat 
tilat löytyvät myös 
Aisaparin kotisivul-
ta aisapari.net/
kansainvalisyys/
rural-working-hubs/

Aisaparilta voi edelleen tilata 
72tuntia-varautumiskoulutuksia esi-
merkiksi yhdistysten tilaisuuksiin.

Virtuaalisesti kokoonnuttiin pöy-
tien ympärille keväällä reilun 500 
henkilön voimin yhdessätoista ti-
laisuudessa, kun Etelä-Pohjanmaan 

Monikanavaista viestintää
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Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat toiminta-alu-
eella asuvat yksityiset henkilöt ja toi-
minta-alueella toimivat oikeustoimi-
kelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Aisaparilla on myös kannatusjäse-
niä, joita voivat olla toiminta-alueen 
ulkopuolella asuvat yksityiset henki-
löt tai yhteisöt ja säätiöt 

 Vuoden 2021 lopussa Aisaparin jä-
senten määrä oli 436 jäsentä.

Jäsenmaksun suuruus vuonna 
2021 oli yksityisiltä henkilöiltä 15 €/
vuosi, yhdistyksiltä ja yrityksiltä 25,- 
€/vuosi sekä kunnilta ja kaupungeil-
ta 150 €/vuosi. Aisaparin alueen ul-
kopuolisilla toimijoilla tai yksityisillä 
henkilöillä on mahdollisuus liittyä Ai-
saparin kannattajajäseniksi.  

Yhdistyksen jäsenet saavat postite-

tun tiedotteen 4 kertaa vuodessa. Tie-
dotteessa on kerrottu Aisaparin ajan-
kohtaisista tapahtumista, rahoitetuis-
ta hankkeista ja muusta meneillään 
olevasta toiminnasta. Jäsenet ovat 
mukana myös Aisaparin sähköisel-
lä postituslistalla. Jäsenet kutsutaan 
osallistumaan erilaisiin Aisaparin jär-
jestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  

Vuosikokoukset
Koronapandemia aiheutti muutoksia 
Aisaparin vuosikokouksiin. Sääntöjen 
mukaan yhdistys pitää kaksi vuosiko-
kousta, toisen keväällä ennen huhti-
kuun loppua ja toisen syksyllä ennen 
vuodenvaihdetta. 

Yhdistyksen kevätkokous paikkana 
oli Evijärven kunnanvirasto ja päivä-
määrä 29.4.2021. Kokoukseen oli mah-
dollisuus osallistua sekä etäyhteydellä 
että paikan päällä. Kokoukseen osallis-
tui 13 henkilöä. Puheenjohtajan nui-
jaa heilutteli Mauri Jokela. Kokouk-
sessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilin-
päätös, palkittiin vuoden Intoilija ja 
Intoilu sekä lisäksi luovutettiin kehit-
tämissuunnittelija Päivi Kultalahdelle 

 Kunnat ja  
kaupungit

Yhdistykset  
ja yritykset

Yksityis-
henkilöt

2020 6          130 276

2021 6          148 281 

Muutos 0          +18 +6 

hänelle myönnetty Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikuntien kunniamerkki 
(SVR M I kr).

24.11.2021 pidettiin Aisaparin 
syyskokous Lakaluoman kylätalolla, 
Lapuan Lakaluomalla. Kokoukseen 

osallistui 11 henkilöä ja puheenjoh-
tajana toimi Paavo Lakaniemi. Koko-
uksessa käsiteltiin normaalit syysko-
kous asiat mm. toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2022 sekä yh-
distyksen hallituksen jäsenten valinta. 

Vuoden intoilijat
Rami Lilja oli aikoinaan mukana Ai-
saparin opinnäytepörssissä ja te-
ki hankkeessa opinnäytetyönsä täs-
mälannoittamisesta. Suomen Neste-
lannoite Oy:n nimissä hän on saanut 
hanketukea innovatiivisen korkealaa-
tuisen ureapohjaisen N-xt-nestelan-
noitteen valmistukseen sekä aineet-
tomien käyttöoikeuksien hallintaan. 
Lannoite valmistetaan lisenssillä.

Nestelannoitus kohtelee maape-
rän biologiaa hellävaraisesti. Ravin-
nehuuhtoutumia ei juurikaan tule. 
Pienemmällä lannoitemäärällä saa-
daan suurempi ja laadukkaampi sa-
to. Lilja Farms Oy:n tuotannossa käy-
tetään nestelannoitusta, ja ulkopuoli-
sia asiakkaita Suomen Nestelannoite 
Oy:llä on noin 50. Omalla tilalla tuo-
tetaan kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaisesti tarhahernettä, vil-
jakasveja ja perunaa.

Järviseutu-Seura ry on tehnyt ko-
tiseututyötä alueensa hyväksi jo 60 
vuotta. Viime vuosina seurasta on ke-
hittynyt myös merkittävä hanketoi-
mija. Ensimmäisellä Leader-ohjelma-
kaudella yhdistys toteutti Seutulaari-
hankkeen, jossa koottiin historiatie-
toa sähköiseen tietokantaan.

Luontomatkailuun ja reitistöjen ke-
hittämiseen seura lähti mukaan Ter-
vareitin melontareitistö -hankkeella 

ja sen jälkeen on toteutettu lukuisia 
kehittämis- ja investointihankkeita 
liittyen reitistöihin ja niiden merkit-
semiseen mm. Leipätie ja Kraatteri-
järven reitit ja nostettu esiin geologi-
sesti merkittäviä kohteita.

Ajatus Geoparkista on syntynyt 
Järviseutu-Seuran rahoittamassa 
OutdoorsLife-hankkeessa, kun GTK:n 
tutkija Tapio Kananoja lausui taikasa-
nan ”geopark” Lappajärven yhteydes-
sä. Järviseutu-Seuran yhteistyökump-
panin on toiminut geologi Teemu Öh-
man. Nykyiset hankkeet ovat suoraa 
seurausta Öhmanin kanssa tehdystä 
taustatyöstä.

Vuoden 2021 intoilija Rami Lilja.

Järviseutu-Seura ry palkittiin intoilusta. Palkinnon ottivat vastaan vas. Mauri Jokela ja 
Heikki Valijoki. Luovuttamassa Mervi Niemi-Huhdanpää.
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Varsinainen jäsen Taustataho Osallistuminen 
kokouksiin 2021

Henkilökohtainen va-
rajäsen

Taustataho Osallistuminen 
kokouksiin 2021

Vihikangas Kati pj. M 12/12 Paavola, Inka M 0/12

Vaurio Martti varapj. M 11/12 Aila Nina M 7/12

Salo, Aulikki siht. Y 11/12 Rantala, Suvi Y 0/12

Kamppila, Juha Y 11/12 Kaitalahti, Teemu Y 7/12

Kuoppala, Jukka J 12/12 Koivukoski, Yrjö J 0/12

Takala Esa J 11/12 Saunamäki, Petri J 0/12

Hietamäki, Petri J 0/12 Syrjälä, Sanna J 11/12

Hakomäki, Juha Y 2/12 Ojanperä, Sirpa Y 8/12

Nivukoski, Juha J 8/12 Haapsaari, Mika J 6/12

Rissanen Senja M 9/12 Tynjälä. Leena M 3/12

Laukkonen, Petteri Y 6/12 Hede, Sanna Y 9/12

Lakso, Marjo M 8/12 Mäki-Haapoja, Mira M 1/12

Aisaparin hallituksen kokoonpano

Aisaparin hallituksen kokoonpano 1.1. – 31.12.2021 ja osallistuminen hallituksen kokouksiin

Hallitusten jäsenistössä tulee olla kolmikanta: 1/3 julkisen tahon edustajia (J), 1/3 yritysten ja yhdistysten edustajia (Y) ja 
1/3 maaseudun asukkaita ilman yhdistyskytköksiä (M).  

Nimike henkilön nimi hanke, jossa työsk. työskentelyaika 
2021

toiminnanjohtaja Mervi Niemi-
Huhdanpää

Toimintaraha, muut 
omat hankkeet

1.1.– 31.12.

kehittämis- 
suunnittelija / 
hankeneuvoja

Eeva Arpala Toimintaraha, muut 
omat hankkeet

1.1.– 31.12.

kehittämis- 
suunnittelija / 
tiedottaja

Päivi  
Kultalahti

Kylille III-hanke, Reitistöt 
näkyväksi, toimintaraha

1.1.– 31.12.

toimistosihteeri Leena  
Tyynismaa

Toimintaraha & muut 
Aisaparin omat hankkeet

1.1.– 31.3.

hanke- 
koordinaattori

Marita  
Mattila

Kylille III-hanke, toimin-
taraha, The FinEst Band 
Camp, Outdoor Active/
Aisaparin reitit

1.1.– 31.12. 
(määräaikainen  
työsuhde)

kv. hanke- 
koordinaattori

Heli Talvitie Jalat mullassa, tuntosar-
vet maailmalla -hanke, 
Rural Working hubs, 
Geocooperation Germa-
ny-Finland

1.1.– 31.12. 
(määräaikainen  
työsuhde)

kv. hanke- 
koordinaattori

Ellinoora 
Takala

Jalat mullassa, tuntosar-
vet maailmalla -hanke. 
Twinning villages

1.1.– 31.12. 
(määräaikainen  
työsuhde)

tietoverkko- 
asiantuntija

Heikki  
Pellonpää

Vauhtia valokuituun 
-hanke

1.1.– 15.10. 
(määräaikainen  
työsuhde)

 Aisaparin hallituksen kokoonpano noudattaa 
kolmikantaperiaatetta ja hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet edustavat tasapuolisesti koko Ai-
saparin toiminta-aluetta. Hallituksen kokouk-
sia pidetty vuoden 2020 aikana 12 kertaa. Hal-
lituksen kokouksiin on osallistunut keskimäärin 
12,75 jäsentä/kokous.  Hallituksen kokoukset 
on pidetty pääsääntöisesti Teams kokouksina.  

Lähes viikoittain pidettävään yhteiseen toi-
mistopalaveriin on henkilöstön lisäksi kutsut-
tu mukaan hallituksen puheenjohtaja varapu-
heenjohtaja sekä sihteeri. Hallituksen puheen-
johtaja on osallistunut sekä hallituksen jäsenille 
että hallituksen puheenjohtajille järjestettyihin 
koulutus- sekä keskustelutilaisuuksiin. 

Henkilöstö
Vuoden 2021 aikana on palkkaa maksettu kah-
deksalle henkilölle, joista kolme toistaiseksi voi-
massa olevaa kokoaikaista työsuhdetta ja yksi 
toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen työ-
suhde. Näiden lisäksi neljä henkilöä on työsken-
nellyt määräaikaisissa työsuhteissa osa toimin-
tarahalla ja osa Aisaparin omissa hankkeissa.
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Aisaparin tilinpäätös vuodelta 2021 
on 5.454,77 € alijäämäinen. Vuoden 
alijäämä vähennetään aikaisempien 
vuosien ylijäämästä. 

Aisaparin omien hankkeiden rahoi-
tus kattaa hankkeista ja niiden toimin-
nasta aiheutuvat kulut. 

Talouden osalta tilanne näyttää 
hyvältä. Edelleen toimintaan vaikut-
taa koronapandemia, joka tuo oman 
haasteensa kuluvan ohjelmakauden ja 
siirtymäkauden hankkeiden loppuun 
saattamiseen. 

Taloustilanne

TULOSLASKELMA
Varsinainen toiminta

Tuotot 497 908,30 497 908,30

Kulut

Henkilöstökulut - 350 279,06

Muut kulut - 135 118,78 - 485 397,84

Tuotto-/kulujäämä 12 510,46

Varainhankinta

Tuotot 5 605,00 5 605,00

Tuotto-/kulujäämä 18 115,46

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 321,24

Kulut - 342,68 - 21,44

Tuotto-/kulujäämä 18 094,02

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot

Vapaaehtoisten varausten muutos - 23 548,76 - 23 548,76

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - 5 454,74

TASE
Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset

muut saamiset lyhytaikaiset 530 517,84 530 517,84

Rahat ja pankkisaamiset 435 238,86

965 756,70

Vastattavaa

Oma pääoma

Ed.tilikausien ylijäämä/alijäämä 40 817,05

Tilikauden ylijäämä/alijäämä - 5 454,74

Erillään hoidettavat varat 265 355,26 265 355,26

Varaukset

Pakolliset varaukset 48 600,18

Vieras pääoma

Muut lyhytaikaiset velat 616 438,95 616 438,95

965 756,70

Riskit
Koronapandemia ja sen mukanaan 
tuomat kokoontumisrajoitukset vai-
kuttavat myös Aisaparin toimintaan. 
Riskinä on, että alueen toimijat eivät 
pääse järjestämään tilaisuuksia ja se 
haittaa hankkeiden suunnittelua eikä 
hankehakemuksia saada riittävästi. 
Korona vaikeuttaa myös hankkeiden 
toteuttamista mm. omien kansainvä-
listen hankkeiden opinto- ja tutus-
tumismatkat on siirretty myöhem-
pään ajankohtaan. Myös mm. yleis-
hyödyllisissä kehittämishankkeissa 
ei talkootöitä ole pystytty tekemään 
suunnitellulla aikataululla. 

Myös Aisaparin tulevan kauden 
strategian valmisteluun korona lyö 
leimansa. Alueen asukkaiden ja toi-
mijoiden osallistaminen joudutaan 
toteuttamaan sähköisten kanavien 
kautta. Se ei kuitenkaan tavoita kaik-
kia kiinnostuneita. 
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Vuodelle 2022 laaditussa toiminta-
suunnitelmassa on monia tavoittei-
ta, joiden toteuttaminen ja toteutu-
minen on kiinni siitä, miten koronati-
lanne etenee. Syksyllä 2020 ajattelim-
me, että vuoden 2021 alku olisi täysi-
painoista ja kokoontumiset mahdol-
lisia, mutta valitettavasti näin ei ole. 
Tilaisuuksia ja tapaamisia järjestetään 
edelleen verkossa. 

Ensisijaisena tavoitteena on saa-
da Aisaparin käytössä oleva siirty-
mäkauden myöntövaltuus sidot-
tua kokonaisuudessaan. Viimeiset 

Aisaparin omat hankkeet

Toimintaympäristö ja Aisaparin lisäarvo

Paitsi hankkeiden rahoittaja, on Aisa-
pari myös merkittävä hankkeiden to-
teuttaja. Myös Leader-ryhmän toimin-
taraha on hanke, samoin ensi kauden 

Mitään merkittäviä muutoksia alue-
kehittämisen verkostoissa ja toimin-
taympäristössä ei vuoden 2021 aika-
na ole tapahtunut. Se mikä vuoden 
2021 aikana ei edellisestä vuodesta 
palautunut ennalleen, on yhteydenpi-
to. Tilaisuudet ja tapahtumat on maa-
liskuusta 2020 lähtien peruutettu, siir-
retty pidettäväksi myöhempään ajan-
kohtaan ja suurin osa tilaisuuksista, 
koulutuksista ja kokouksista on jär-
jestetty verkossa. 

Aisapari on toiminta-alueellaan 
merkittävä paikallisen kehittämistoi-
minnan mahdollistaja. Tieto ja tietä-
mys lisääntyvät ja se saa yhä useam-
mat toimijat ottamaan yhteyttä ja ker-
tomaan hankesuunnitelmistaan. Kaik-
kien toiminta ei ole sen tyyppistä, että 
rahoitusta voitaisiin myöntää, mutta 

strategian valmisteluun olemme saa-
neet hankerahoituksen Maaseutura-
hastosta.

Tässä alla luettelo kertomusvuonna 

heitä pyritään ohjaamaan muiden ra-
hoituslähteiden piiriin. Kuitenkin oh-
jelmakauden aikana lähes 200 uutta 
toimijaa, on löytänyt Aisaparin.

Aisapari tukee yhdistyksiä ja yrityk-
siä, kun muu tuki vähenee. Aisapari 
kannustaa oma-aloitteiseen toimin-
taan ja mahdollistaa pieniäkin hank-
keita, jotka parantavat alueen elinolo-
suhteita. 

Kehittämistoiminnan mahdollistaja-
na Leader-toiminta on ainutlaatuinen. 
Vaikuttamaan pääsevät alueen asuk-
kaat mm. hallitustyöskentelyn kautta, 
osallistumalla järjestettyihin tilaisuuk-
siin ja tapahtumiin tai itse hakijoina ja 
hankkeiden toteuttajina. 

Aisaparin kautta myönnetty hanke-
rahoitus on täsmällistä ja toiminnassa 
hyödynnetään paikallistuntemusta.

meneillään olleista hankkeista. 
Voit tutustua hankkeisiin tarkem-

min kotisivulla aisapari.net/tietoa-ai-
saparista/aisaparin-omat-hankkeet/

Hanketiedotus on avointa ja han-
kerahoitus on tasapuolisesti kaikkien 
saatavilla. Aisapari kannustaa alueen 
toimijoita yhteistyöhön. Rahoituksel-
la tuetaan ”ihmisten kokoisia ideoita” 
ja tulokset ovat konkreettisia. 

Tuleva kehitys 
hankepäätökset päättyvältä kaudelta 
tehdään touko-kesäkuun kokouksissa. 

Iso kokonaisuus on myös näillä nä-
kymin vuoden 2023 alussa alkavalle 
ohjelmakaudelle laadittavan kehittä-
misstrategian valmiiksi saaminen ja 
lähettäminen. Ensimmäisen vaiheen 
hakemuksesta saatiin palaute marras-
kuussa ja toisen vaiheen palautus on 
alustavan tiedon mukaan juhannuk-
seen 2022 mennessä. 

Rahoitettuja hankkeita Aisapa-
rilla oli vuoden 2021 lopussa käyn-
nissä vielä 101 kpl, näistä 67 kpl 

kehittämishankkeita ja 34 kpl yritys-
tukia.  Monet hankkeet ovat joutu-
neet hakemaan jatkoaikaa, koska esi-
merkiksi talkootöitä ei ole voitu järjes-
tää suunnitellusti. Näiden hankkeiden 
neuvonta hankkeen loppuvaiheessa 
vaatii vielä resursseja.  

Kauhava 9.3.2022

Mervi Niemi-Huhdanpää
Mervi Niemi-Huhdanpää
toiminnanjohtaja

EVIJÄRVI

LAPPAJÄRVI

ALAJÄRVILAPUA

KAUHAVA VIMPELI

Twinning villages

Tuuma-verkosto

Kylille III

Vauhtia valokuituun

Outdoor Leader

Etävoimaa

Geocooperation 

Rural working hubs

Reilu-hanke
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Myönteisen rahoituspäätöksen saaneet hankkeet v. 2021

KEHITTÄMISHANKKEET

Hakija Hankenimi
Myönnetty ko-

konais- 
rahoitus €

Hyväksyt-
ty julkinen 

tuki yh-
teensä €

Yksityinen/
Oma rahoitus €

Alajärven  
4H-yhdistys ry LuontoOn 26 888,89 24 200,00 2 688,89

Kulttuuriyhdistys 
Karikko ry Taide- ja kulttuurikeskus Onnintupa 49 999,76 44 999,78 4 999,98

Härmäin Invalidit r.y. Päästäisenpolku 14 980,00 9 737,00 5 243,00

AISAPARI ry Reitistöt ja luontokohteet näkyviksi Aisaparin alueella 59 241,29 58 419,79 821,50

Härmänmaan  
4H-yhdistys ry Juurille 100 000,00 90 000,00 10 000,00

Järvi-Pohjanmaan 
Yrityspalvelu Oy Liiketoimintaa uudessa normaalissa 119 740,00 107 766,00 11 974,00

Ketolan Paksun  
sukuseura ry Alasen kesätohinat -21 23 199,00 20 879,10 2 319,90

Lehtimäen vanha 
pappila Fagerkulla ry Fagerkullan lavalla luovaksi 25 523,46 18 169,00 7 354,46

Lapuan kaupunki Aisaparin alueen kesätaiteilijat 36 556,00 32 900,40 3 655,60

Alajärven Ankkurit-
pesis ry

Alajärvisen pesäpallon vetovoiman ja saavutettavuu-
den parantaminen kehittämällä digitaalisia palveluita 
ja mediatoimintaa.

38 800,00 32 797,64 6 002,36

Lapuan kaupunki Kulttuuria kaikille 63 705,00 57 328,13 6 376,87

Lapuan Urheilu- 
autoilijat r.y. Moottoriradan varikkoalueen päällystäminen 79 943,50 39 971,75 39 971,75

RC Hietaneva ry Hietaneva UAS Infra 13 100,00 8 515,00 4 585,00
Hopiavuoren Ampu-
maratayhdistys ry Hopiavuoren ampumaradan kunnostus 14 984,00 9 739,60 5 244,40

Lappajärven  
Urheiluautoilijat ry Lappajärven moottoriradan peruskorjaus 46 156,97 23 078,48 23 078,49

Järviseutu-Seura r.y. Hanhivuoren näkötorni 44 363,34 22 181,67 22 181,67
Suomen Kylät ry, 
Finlands Byar rf VeVa – Vetovoimainen ja vastaanottava kylä 135 568,08 135 568,08 0,00

Lapuan Urheilu- 
autoilijat ry

Moottoriradan kanttarien valu, valvontakamerat, 
ilmoitustaulu 13 519,60 8 787,74 4 731,86

Lapuan Haapakosken 
nuorisoseura ry Haapakosken Nuorisoseuran kunnostus 13 618,53 8 852,04 4 766,49

Lappajärven  
Urheiluautoilijat ry

Särkiniemen moottoriradan asfalttiosuuksien  
asfaltointi 79 188,00 39 594,00 39 594,00

Lehtimäen  
Voimistelu- ja Urheilu-
seura Jyske ry

Valkealammen Frisbeerata 22 149,00 11 074,50 11 074,50

Lapuan kaupunki Kulttuurisilta-hanke 50 000,00 45 000,00 5 000,00

Rannanjärven  
kyläseura ry Leikkikenttä ja virkistysalue 8 685,50 5 645,57 3 039,93

Lappajärven  
4H-yhdistys ry TAITO 35 459,60 31 913,64 3 545,96

Härmä-Seura ry Käräjätalon 3. vaiheen remontti 48 500,00 24 250,00 24 250,00
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YRITYSTUET

Hakija Hankenimi
Myönnetty ko-

konais- 
rahoitus €

Hyväksyt-
ty julkinen 

tuki yh-
teensä €

Yksityinen/
Oma rahoitus €

Aluetaito Oy Maaperätutkimustoiminnan kehittäminen hankkimalla 
nykyaikainen monitoimikairausvaunu 201 300,00 40 260,00 161 040,00

Espresso Stop Oy Perustamistuki yrityksen kehittämistä edistävien ko-
keilujen toteuttamiseen. 9 600,00 9 600,00 0,00

Lapuan Leipä Oy Uunin hankinta 64 500,00 12 900,00 51 600,00

Rantatien Lomamökit Lomamökkien hankinta/ kehittäminen 60 100,00 12 020,00 48 080,00

Sähköasennus  
Jari Mattila Ky Yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen 12 240,00 2 448,00 9 792,00

Nygård Arto Kalevi Klapikoneen hankinta 10 130,64 2 026,13 8 104,51
KPK-korjaamo Koneiden hankinta 10 060,00 2 012,00 8 048,00

Tallbacka Oy Toimitilojen hankinta ja siihen tehtävät muutostyöt. 284 391,00 56 878,20 227 512,80

Gresantti Ky Gresantti Ky 12 590,00 2 518,00 10 072,00
Timanttikonsultit Oy Timanttikonsultit Oy 17 406,00 3 481,20 13 924,80

HR Roihu  
Consulting Oy

HR-asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen perus-
taminen 27 532,00 27 532,00 0,00

JV Systems  
Jarno Vieri JVS investointihanke 48 100,00 9 620,00 38 480,00

TSiirilän Puutuote Ky Kone- ja laiteinvestointi 33 237,00 6 647,40 26 589,60
Uusimäen Kone ja 
Metalli Oy Pintakäsittelytilojen laajennus ja laitteiden hankinta 74 260,00 14 852,00 59 408,00

Santala Print Oy Valomainostehtaan remontointi 340 015,00 68 003,00 272 012,00

Autosähkö  
Arvo Männikkö Oy Pilarinostimen hankinta 38 208,84 7 641,77 30 567,07

JSA-Group Oy Asennustyömaiden laiteinvestointi 124 486,00 24 897,20 99 588,80

Harjun Auto Oy Automaalaamon laitehankinnat ja toimitilojen laajen-
nus. 147 149,00 29 429,80 117 719,20

TI-Garnjet Oy Yrityksen toimitilan rakentaminen 271 000,00 54 200,00 216 800,00

Tmi Mahne Divers Den - sukelluskeskus 22 819,63 4 563,93 18 255,70

Contestar Oy Kiinteistöpalvelujen kehitysprojekti 74 332,00 14 866,40 59 465,60

M & T Laihorinne Oy CNC-ohjattu rullataivutuskone 47 077,42 9 415,48 37 661,94

O-Koneistus Liiketoiminnan laajentaminen polttopuuliiketoimintaan 
ja verkkokaupan perustaminen 180 489,00 36 097,80 144 391,20

Lehtimäen Pelti Ky Peltisepänliikkeen tilojen muutostyöt ja konehankinta. 72 167,00 14 433,40 57 733,60

Soilcon Oy Maaperätutkimustoiminnan jatkokehittäminen 186 450,00 37 290,00 149 160,00

Lakeuden Laatuauto Halli investointi 99 950,00 19 990,00 79 960,00

NitroCut OY Laiteinvestointi 37 677,00 7 535,40 30 141,60

Tmi Iisakki Sippola Tmi Iisakki Sippolan investointihanke 21 031,68 4 206,34 16 825,34

Kauhavan  
Kiviveistämö Oy Kauhavan Kiviveistämö Oy investointihanke 48 000,00 9 600,00 38 400,00
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Toimistot:
Loppusuora 9,  Kauhava
Hoiskontie 25,  Alajärvi
Lapualla vastaanotto 
Virkataloon etätyötilassa
torstaisin aamupäivällä
Kauhavan toimisto on avoinna 
ma ja pe klo 9–11, 
muina aikoina sopimuksen 
mukaan. 
Alajärven toimisto 
avoinna sopimuksen mukaan.

Puhelin 040 765 6201 

Sähköposti
aisapari@aisapari.net

Kotisivu www.aisapari.net

Facebook-sivut:
Leader Aisapari
+ hankekohtaiset sivut

Lisäksi  Instagram, Twitter ja 
YouTube-kanava. 

Liity  Aisaparin uutiskirjeen 
postituslistalle kotisivun alareunan 
lomakkeella.

Outdooractiveen 
syötetyt 
alueen 
luontoreitit 
löytyvät 
kotisivulta

aisapari.net/intolinkki
tai suoraan sovelluksesta
outdooractive.com

Etätyötilat 
löytyvät
kotisivulta
aisapari.net/
kansainvalisyys/
rural-working-hubs/

Palveluksessasi

Mervi Niemi-Huhdanpää
Toiminnanjohtaja
p. 0500 765 871

mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

Eeva Arpala
Kehittämissuunnittelija

p. 040 830 6541
eeva.arpala@aisapari.net

Marita Mattila
Hankekoordinaattori

p. 040 765 6201
kylille@aisapari.net

Päivi Kultalahti
Kehittämissuunnittelija, Kylille-hanke

p. 0400 239 359
paivi.kultalahti@aisapari.net

Heli Talvitie
Kansainvälisyyskoordinaattori

p. 044 238 2014
heli.talvitie@aisapari.net

Ellinoora Takala
Kansainvälisyys ja nuoret

p. 0400 152 171
tnc@aisapari.net

AISAPARI



Tuen hakeminen ja ohjeet:  
ruokavirasto.fi/hyrra 

Lisätietoa ehdoista ja hakemisesta: 
www.aisapari.net
www.ely-keskus.fi

www.leadersuomi.fi

1 hakija ottaa 
yhteyttä Aisapariin 
puhelimitse, sähkö-

postilla tai tulee 
käymään Aisaparin 

toimistoilla

2 hankehakijan 
neuvonta (käydään 

läpi tarvittavat 
asiapaperit, 

liitteet ja haku-
prosessin vaiheet)

3 hakija 
laatii hanke-

suunnitelman 
ja kokoaa 

tarvittavat 
liitteet

4  hanke-
hakemus HYRRÄän. 
Huom: yhdistyksen 

rekisteritiedot oltava 
ajan tasalla! Tarvitaan 

myös Katso-
tunniste

5 hankkeen 
vireilletuloilmoitus 

hakijalle ja valmistelu 
Aisaparin toimistolla

+ mahdolliset
täydennykset

6 Aisaparin 
hallituksen 

käsittely, valinta-
kriteerit strategian 
noudattamisesta 

(tarkoituksen-
mukaisuus)

7Aisaparin
lausunto 

hankkeesta,
tiedoksi hakijalle

8 Ely-keskuksen 
käsittely 

(laillisuustarkastus) 
+ mahdolliset
täydennykset

9 päätös 
hakijalle, 
tiedoksi 

Aisaparille

10 aloitus-
palaveri (käydään 
hankepäätös läpi 
hakijan kanssa)

11 Aisapari
neuvoo hakijaa 

hankkeen toteut-
tamisen eri 

vaiheissa

12 maksatukset
ja raportointi, 

hyvien käytäntöjen 
levittäminen,
verkostot ja 

uudet hankkeet

Pidetään pallo liikkeellä!

 

 Kenttä
 

 rulla
a

Merkki päällä!

elinvoima

luonto

yhteisö

Merkki päällä! 
-strategian painopisteet

Merkki päällä!

1. KÄRKI:  Alueen elinvoimaisuus: yrittäjyys ja teollisuus kestävän kasvun 
moottorina, palvelut ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyvyys
Toteutus:

• panostetaan aloille, jotka perustuvat paikallisiin vahvuuksiin
• kukoistava pienyrittäjyys tukee alueen muuta yritystoimintaa
• paikallisen luovuuden ja osaamisen resurssien uusiutumisesta ja 
hyödyntämisestä huolehditaan
• perustetaan paikallisia ja joustavia yhteistöllisiä työtiloja
• luodaan edellytyksiä osuuskuntien perustamiselle
• matkailualan mahdollisuuksien hyödyntäminen - ympärivuotiset 
laadukkaat matkailupalvelut
• rohkaistaan kyliä, jukista sektoria, paikallisia yrityksiä ja yhdistyk-
siä yhteistyöhön palveluiden järjestämiseksi

2. KÄRKI: Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen
Toteutus:

• vahvistetaan ihmisten ja yhteisöjen keskinäistä luottamusta ja yh-
teistyötaitoja
• puhutaan hyvää
• luodaan omalla toiminnalla avointa ilmapiiriä paikalliseen kehit-
tämiseen
• rakennetaan luottamusta ja ehkäistään syrjäytymistä perinteisen 
yhteisöllisyyden ja yhteisöjen avulla
• nostetaan vapaaehtoistyön arvostusta
• pidetään jalat mullassa ja venytetään tuntosarvet maailmalle
• vahvistetaan paikallista identiteettiä

3. KÄRKI:  Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja 
elinympäristön tuottajina
Toteutus:

• nostetaan luonto-osaamista ja luonnon arvostusta
• edistetään vuoropuhelua luonnon käyttömahdollisuuksista
• tuetaan paikallisten toimijoiden tavoitteista paremman ympäris-
tön puolesta
• nostetaan esiin paikallisesti merkittäviä luonto- ja kulttuurikohteita
• kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja synnyttäminen, suojelu- ja 
monimuotoisalueiden perustaminen ja parantaminen
• pyritään omavaraiseen ja vahvaan paikallistalouteen
• edistetään siirtymistä uusiutuvan ja paikallisen energian käyttöön 
ja kannustetaan energia-alan pientuotantoon
• vahvistetaan paikallisia ruokaketjuja
• vähennetään hävikkiä ja parannetaan materiaalitehokkuutta ja
materiaalien kiertoa

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Merkki Päällä! -kehittämisstrategian
mukaisia. Katso lisätietoa rahoitusmuodoista ja valintakriteereistä kotisivulta

www.aisapari.net


