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AISAPARI Kauden 2007–2013 tuloksia

Kehittämis-
hankkeet
5,7 M€  61 %

Yritystuet
 3,7 M€  39 %

1,0954,521

Myönnetty julkinen rahoitus hankkeisiin
milj. €

Yritystuet Kehittämishankkeet

Kehittämis-
hankkeet
ja yleishyödylliset 
investoinnit 4,5 M€   80 %

Yritystuet
     1,1 M€ 20 %

Kaavion otsikko

Yritystukia Kehitt.

EU valtio kunnat omarahoitus talkootyö

EU 3,0 M€

valtio 2,4 M€   kunnat 
1,3 M€

        hakijoiden
omarahoitus 
3,4 M€

         Kehittämis-
   hankkeet ja 
yleishyödylliset 
investoinnit 110 kpl   
                                53 %

talkootyö 0,4 M€

Landepaku ja Into-maskotti kiertueella. Itäkylä toteutti monta hanketta. Luoma-aho aloitti kyläelokuvafestivaalit Lapualla tehtiin yritystuella keilahalli.

Koko kauden rahoitus
yhteensä 10,5 M€

Hankkeisiin myönnetty
julkinen rahoitus 5,6 M€

Hankkeisiin myönnetty
kokonaisrahoitus 9,4 M€

Hankkeiden kappalemäärät,
kokonaismäärä 206 kpl

4%

29%

23%12%

32%

Yritystuet
 96 kpl 47 %

Keskimääräinen 
hankekoko

52 000 euroa

Keskimääräinen 
hankekoko
39 000 euroa

Meillä on nyt tulomuuttajan palvelumalli! Pikkolo oli ensimmäinen koordinointihanke. Sankarit-hanke osallisti nuoria. Tännekki tairetta -hankkeen yhteisötaidetta.

Kun vuosien 2007 – 2013 Leader-ohjelmaa valmisteltiin, muodostui 
visiosta vuodelle 2013 seuraava: “Ajassaan elävä, elinvoimainen ja 

kilpailukykyinen – Aisaparin alue vuonne 2013 houkuttelee nuoria pysy-
mään ja palaamaan. Alue tarjoaa monipuolisia elämisen mahdollisuuksia. 
Ajan tasalla olevat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet tuovat maailman 
lähelle, mutta ympärillä on kuitenkin turvallinen ja rauhallinen elinympä-
ristö, ja tilaa hengittää. Yritystoiminta on monipuolista ja elinvoimaista, 
peruspalvelut ovat laadukkaita ja väestön väheneminen on hidastunut 
tai pysähtynyt. Elinkeinotoimintaa tukeva, yrittäjyysmyönteinen henki 
houkuttelee uutta yritystoimintaa, ja ihmisystävällinen elinympäristö 
uusia asukkaita. Täällä viihtyvät niin lapsiperheet kuin aktiiviset eläkeläi-
setkin. Kilpailukyky näkyy eri asioissa: elinkeinotoiminnassa, elämänlaa-
dussa ja alueen vetovoimassa” 

Onnistumisia 
Päättyneen rahoituskauden aikana alueen väestön väheneminen hidas-
tui. Uusien asukkaiden houkutteluun ryhdyttiin erilaisin toimenpitein, 
joista osa oli Leader-rahoitteisia. Yritysten kehittämishankkeilla luotiin 
kilpailukykyä ja tuotettiin innovaatioita, joista esimerkkinä Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelman Parhaat Käytännöt 2010 -kilpailus-
sa Vuoden Maaseutuinnovaationa palkittu alahärmäläisen Reijo Hauta-
lan kehittämä paloturvallinen valmispiippu. 

Alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä parannettiin usean hankkeen 
voimin. Paikalliset yhdistykset toteuttivat virkistys- ja liikunta-alueiden 
kunnostushankkeita, lisäksi tehtiin suunnitelmia kevyen liikenteen 
väylistä ja edistettiin kestävää kulutusta sekä tonttikauppaa. Erityisesti 
koordinaatiohankkeiden avulla saatiin aiemmin hiljaiset kylät innostu-
maan toiminnan kehittämisestä; pieni rahoitus oli pienille kylille iso asia, 
ja tärkeä askel kohti elävää kylää. Suomen ensimmäiseen koordinointi-
hankkeeseen, PIKKOLOon, osallistui 10 yhdistystä. Hakemuksia saatiin 
47, joten rahoitukselle oli tarvetta. Erilaisia hankkeita toteutettiinkin 
vielä kuusi. Näihin osallistui yhteensä 52 yhdistystä.  

Aisaparin Leader-kausi 2007–2013: 

Onnistumisia ja haasteita

http://www.downtownbowling.fi/index.php?page
https://www.youtube.com/channel/UCUVUhUCK9B0ToOwYPk2CBlA
http://kylaelokuva.fi/
http://www.aisapari.net/UserFiles/924f27f0-7846-4000-a3f5-3e6175228121/Web/MuuttajanPalvelumalli_web.pdf
http://taide.kaksineuvoinen.net/hankkeesta/
http://www.itakyla.fi/index.php/itaekylaen-hankkeita
http://www.aisapari.net/UserFiles/924f27f0-7846-4000-a3f5-3e6175228121/Web/PIKKOLO_loppuraportti_netti.pdf
https://youtu.be/78FBGrc_m5k
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Kuntarahan osuus 
kokonaisrahoituksesta

kuntarhaa muuta rahaa

1 2

       Kuntaraha 1 322 045,00 € = 12,5 %
 Muu rahoitus 9 271 887,00 € = 87,5 %

10 593 932,00 € 

AISAPARI Kauden 2007–2013 tuloksia

Mainos Santala on aktiivinen hanketoimija. Kehittämishankkeita oli kaikkiaan 90 kpl.Kehittämisen  perustana ovat hyvät ideat.Leader esittäytyi 2 minuutin videolla.

Kansainvälistymistä edistettiin sanoin ja töin.
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Yritystukea saaneiden yritysten 
liikevaihto kasvoi 35,2 % 
ja tulos parani 23,3 %.
Rahoitetuista yrityksistä oli uusia 29.
Uusia työpaikkoja syntyi 63 kpl
ja säilytettiin 124 kpl. 

Hankkeita toteutettiin 621 kylässä.
Uusia palveluja syntyi 152 kpl ja
säilytettiin 366 kpl.
Talkootyötä tehtiin 5 589 päivää.

Hankkeissa työllistyi 44 henkilöä.
Koulutuksiin osallistui 720 henkilöä,
joista miehiä 365 ja naisia 355.

Aktivointi- ja tiedotustilaisuuksiin 
osallistui yhteensä 7 450 henkilöä.

Haasteita
Nuorten aktivoiminen mukaan kehittämistoimintaan ei  onnistunut 
täysin toivotusti. Hyviä nuorille suunnattuja hankkeita toteutettiin, 
mutta jatkossa olisi panostettava nuorten näkökulman parempaan 
huomioimiseen kaikessa toiminnassa. Nuorten omista tarpeista ja 
innostuksesta nousevaa kehittämistä tarvitaan. 

Myös yhteistyössä kehittäjien, yhdistysten, kuntien ja hankkeiden 
välillä on kehittämistarpeita. Pieniä resursseja ei pidä tuhlata pääl-
lekkäiseen työhön. Aktiivisella viestinnällä ja avoimuudella päästiin 
hyvään alkuun, mutta tätä työtä on syytä jatkaa. 

Aisaparin aluetta ei voi pitää kovin yhtenäisenä, vanha seutukun-
tajako on jonkinlainen kulttuuriraja ja myös taloudellisessa toimin-
nassa on eroa vanhan Järviseudun ja Härmänmaan välillä. Kuitenkin 
rahoitus ja toteutetut hankkeet jakautuivat hyvinkin tasaisesti koko 
alueelle asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Aisaparilla on  kaksi 
toimistoa alueen eri osissa, jolla on pyritty parantamaan palvelua ja 
näkyvyyttä koko alueella. 

Kohti tulevia toimintavuosia 
Perustamisestaan lähtien Aisaparin toiminnan onnistumiseen on 
vaikuttanut alueen kuntien aktiivinen rooli sekä yksittäisten henkilöi-
den, kylä- ja yhdistysaktiivien toiminta Aisaparin hyväksi. 

Toiminnassa on onnistuttu luomaan verkosto, joka tuottaa ideoita 
ja hankekokonaisuuksia toteutettavaksi. Näin paikallista ohjelmaa on 
voitu toteuttaa tehokkaasti hankehallinnon vaativuudesta huolimatta. 

Verkostomainen toiminta tulee olemaan jatkossakin avain tuloksiin. 
Strategian toteuttaminen edellyttää joustavuutta ja kykyä huomata 
heikot signaalit. Alueella olevan tiedon ja taidon hyödyntämiseen 
tuovat sähköiset tietoverkot yhteisölliset toimintaympäristöt koko 
ajan uusia mahdollisuuksia. Aisaparin tehtävä on ottaa ne käyttöön.  

Etelä-Pohjanmaa esittäytyi Helsingissä, myös ruokamessuilla ja Farmarissa oltiin mukana.   Tervareitillä tutustutaan luontoon.

https://youtu.be/497s-txpcb4
https://youtu.be/AT0jAjoRym4
http://www.mainostoimistosantala.fi/
https://youtu.be/9X0Xybalkps
https://youtu.be/4f-dH6eDZB8
http://www.koskihajyt.net/tervareitti2014/
https://youtu.be/XLYmat765KA
https://youtu.be/9ySsuMpECfc

