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1. Strategian toteutuminen 2014 – 2015
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne

A isapari aloitti toimijoiden aktivoinnin Pallo liikkeelle-
kiertueella huhtikuun puolivälissä ja toimijoiden kiin-

nostus antoi selvät merkit siitä, että aktiivisuus ei ole hä-
vinnyt ja tarpeita kehittämiseen löytyy. Siksi ei ollut yllätys, 
että hankehakemuksia tuli heti ensimmäisistä päivistä läh-
tien, kun se oli mahdollista.  Pallo liikkeelle -tiedotustilai-
suuksiin osallistui yhteensä lähes 800 toimijaa.

Vuoden 2015 loppuun mennessä uuden ohjelmakauden 
hankkeita oli Hyrrä-järjestelmään saapunut yhteensä 124 
kpl. Päätöksenteko Aisaparin hankkeiden osalta ei alkanut 
vuoden 2015 puolella, ainoastaan toimintarahasta saatiin 
päätös 15.12.2015. 

Kehittämishankehakemuksia saapui yhteensä 75 kpl. 
31.12.2015 saapuneista kehittämishankehakemuksista oli 
joko keskeneräisessä tai aloitetussa tilassa 4 kpl. Yritystu-
kihakemuksia saapui vuoden vaihteeseen mennessä 49 kpl, 
joista keskeneräisenä tai aloitettuna yhteensä 9 kpl.  

Hallituksen käsittelyn jälkeen hankkeita on siirretty ja 
niitä tullaan siirtämään ELY-keskukselle laillisuustarkaste-
lua varten.

Aisaparin hallituksen tekemissä päätöksissä hankkeiden 
puoltamisesta, on ollut hankkeita kaikista Aisaparin strate-
gian painopisteistä. Alla suunnitelma rahoituksen jakautu-
misesta painopisteittäin, jota tullaan seuraamaan sitä mu-
kaa, kun hankkeet saavat lainvoimaisia rahoituspäätöksiä.

Aisaparin  
strategian  
painopiste

Osuus  
strategian  

rahoituksesta %

Alueen elinvoimaisuus 40
Paikallisten yhteisöjen ja  
identiteettien vahvistaminen 30

Luonto ja luonnonvarat 30

1.2. Toiminta Leader-rahoituksella

A isaparin viestintää tehdään monikanavaisesti. Kerto-
musvuonna suurin yksittäinen viestintäponnistus oli 

keväällä 2015 toteutettu Pallo liikkeelle -kiertue, joka sisäl-
si kaikkiaan 20 tilaisuutta, kaksi tilaisuutta jokaisessa Aisa-
parin alueen peruspitäjässä.

Merkittävä tempaus on myöskin jokavuotinen kyläviik-
ko loka-marraskuun vaihteessa. Lisäksi osallistutaan valta-
kunnallisiin kampanjoihin, esimerkiksi Avoimet kylät, Lea-
der-viikko ja koko Euroopan laajuiset kulttuuriympäristö-
päivät. Viime vuonna kulttuuriympäristöpäivien teemoitus-
ta juhlisti Ylihärmän kotiseutuyhdistyksen perustaminen ja 
tutustumiskierros pitäjän perheyritys- ja perinnekohteisiin. 

Lisäksi osallistuttiin Maailman suurimpiin talkoisiin omal-
la Ideatalkoot-sovelluksella (ideatalkoot.net)

Sosiaalisessa mediassa aktiivisin kanava on Facebook, jos-
sa ylläpidetään Aisapari-ryhmää ja Intoa Aisaparin alueella 

-sivua. Lisäksi uutisia päivitetään Twitteriin ja Instagramiin, 
ja YouTuben Aisapari-kanavalle valmistetaan videoita.

Aisaparin hallitus teki vuoden 2015 loppuun mennessä yh-
teensä 95 hankepäätöstä. 

toimintaraha

Aktivointi, viestintä, koulutus  
& muut toimenpiteet

• Itsejärjestetyt tilaisuudet 29 kpl

• tilaisuuksiin osallistuneet miehet 382, naiset 408, 
     yhteensä 790 henkilöä

• Osallistuminen muiden järjestämiin tilaisuuksiin 11

• tilaisuuksiin osallistuneet miehet 57,  naiset 56, 
     yhteensä 113 henkilöä

• Lehtiartikkelit 78 kpl

• Verkkosivujen vierailumäärä 9 467

• Seuraajat sosiaalisessa mediassa 2 589

http://ideatalkoot.net/
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Kauhavan koirapuiston kannatusyhdistys toteutti uuden 
kauden ensimmäisenä hankkeena koirapuiston Kauhavan 
keskustaan. Puistossa on omat alueensa pienille ja isoille 
koirille. Koirapuiston käyttö on ollut vilkasta. Syksyllä 2015 
Aisaparin virolaisvieraat kävivät tutustumassa koirapuistoon 
Maailman suurimpien talkoiden yhteydessä. Puistoon istu-
tettiin yhteistyön merkiksi Viron kansallispuu tammi. Han-
ke lähti käyntiin muutaman aktiivisen toimijan ideasta ja on 
saanut koiraharrastajat liikkeelle sekä läheltä että kauem-
paakin. Uutena toimintona on syntynyt myös koirahoitola.

Ohjelmakauden 2007 – 2013 lopulla toteutettiin Terva-
reitti-hanke, joka on hyvä esimerkki luonnon vetovoimai-
suuden edistämisestä. Hankkeessa kartoitettiin Ähtävän jo-
en melontareitti ja tehtiin mittava melontaopas paikallista-
rinoilla rikastettuna. Hanketta hallinnoi Järviseutu-Seura.  

Alkaneella ohjelmakaudella on aikaisemman hankkeen 
ympärille haettu erilaisia melontareittiä tukevia hankkeita 
mm. georeittejä, pyöräily- ja patikkareittejä, paikalliseen pe-
rinteeseen pohjautuva uittomieskämppä sekä muita luon-
toon ja sen hyödyntämiseen sekä alueen asukkaiden viih-
tyvyyteen että matkailullisesti. Yksi hanke on innostanut 
toteuttamaan useita uusia toimenpiteitä.

Teemahankkeita ei Aisaparilla vielä vuoden 2015 aikana 
käynnistetty, sillä rahoituksen kysyntä oli muutenkin vilkas-
ta. Suunnitteilla hanke kuitenkin on ja tullaan näillä näky-
min käynnistämään vuoden 2016 aikana.

Aisaparille jätetyissä hankkeissa on mukana hankkeita, 
joilla on yhteys valtakunnallisista koordinaatiohankkeista 
energiatehokkuuteen, Green Care-toiminnan edistämiseen 
sekä matkailuun, mutta hankkeet ovat vielä odottamassa 
laillisuustarkistusta.

Hyviä hankkeita; esimerkkeinä  
Kauhavan koirapuisto & Tervareitti

TERVAREITTI 
 
 
YLEISKUVAUS 
 
Tervareitiksi kutsutaan tässä raportissa Ähtävänjoen vesistön muodostamaa reittiä Soinin, 
Alajärven, Vimpelin, Lappajärven ja Evijärven alueella Pedersören rajalle saakka. Reittiin 
kuuluu 5 hyvin erikokoista järveä ja laskutavasta riippuen 4-8 erilaista jokea.  
 
Reitin itäinen alkuhaara on Kuninkaanjoki, joka laskee Alajärveen. Läntinen alkuhaara 
alkaa Vähä- ja Iso-Räyringistä ja niiden välisestä Välijoesta, laskee Kaivosojan kautta 
Levijokeen ja edelleen Alajärveen. Alajärvestä reitti jatkuu Kurejokea pitkin Lappajärveen 
ja siitä Välijokea pitkin Evijärveen, josta se virtaa mereen Ähtävänjoen nimellä. Noin 61 
kilometriä pitkästä Ähtävänjoesta 9 kilometriä on Evijärven puolella. 
 

 
 

Tervareitin ydintä ovat maakunnan suurimman järven, Lappajärven, suurimman selän 
keskellä olevat Selkäsaaret, joista on joka suuntaan vähintään 3,5 kilometriä mantereelle. 
 
Tervareitin järvien perustiedot 
- Vähä-Räyrinki: 0,8 km², keskisyvyys 0,8 metriä, suurin syvyys 1,3 metriä, ei saaria 
- Iso-Räyrinki: 3,4 km², keskisyvyys 0,7 metriä, suurin syvyys 1,0 metriä, ei saaria 
- Alajärvi: 11,1 km², keskisyvyys 1,4 metriä, syvin kohta 7 metriä, 23 saarta 
- Lappajärvi: 145,5 km², keskisyvyys 6,9 metriä, syvin kohta 38 metriä, 56 saarta ja karia 
- Evijärvi: 27,1 km²,  keskisyvyys 1,7 metriä, syvin kohta 3,5 metriä, 132 saarta  
 
Tervareitin jokien pituudet 
- Kuninkaanjoki (Puntalankoskesta Alajärveen): 30 km 
- Välijoki (Räyrinkijärvien välillä): 0,6 km 
- Kaivosoja 2,7 km (Iso-Räyringiltä Levijokeen) 
- Levijoki 9 km (Kaivosojan yhtymisestä Alajärveen) 
- Kurejoki: 20 km (Alajärven ja Lappajärven välillä) 
- Välijoki: 15,5 km (Lappajärven ja Evijärven välillä) 
- Ähtävänjoki: noin 61 km, mistä 9 km on Evijärven puolella 

Tammenistutusta virolaisvieraiden kanssa.

Koirapuisto lisää palveluita ja yhteisöllisyyttä.

http://www.koskihajyt.net/Tervareitin_melontaopas_LR.pdf
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1.3. Toiminta muulla rahoituksella

A isapari on Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa ha-
kenut kahta kehittämishanketta ELY-keskuksesta. Toi-

nen niistä on kylien koordinaatiohanke ”Kylille”. Hankkeen 
hallinnoijana toimii Leader Liiveri ja muut ryhmät (Aisapa-
ri, Kuudestaan ja Suupohja) ovat mukana, yhteistyökump-
paneina, tuen siirrolla.

Toinen Leader-ryhmien yhteinen hanke, joka on haettu 
ELY-keskuksesta, on nimeltään ELLE viestii. Tätä hanketta 
hallinnoi Leader Suupohja. Myös tässä hankkeessa on pie-
nehköt osuudet muille ryhmille (Aisapari, Kuudestaan ja 
Liiveri) tuensiirrolla.

Muita rahastoja tai muuta rahoitusta ei vuosien 2014 – 
2015 aikana ole käytetty. Hankerahoituksen kysyntä on ol-
lut vilkasta ja siksi muun rahoituksen selvittämiseen ei ole 
ollut aikaa paneutua. Sen sijaan olemme välittäneet alueen 
toimijoille, niin yrityshankkeille kuin kehittämishankkeille-
kin, tietoa siitä, mitä muita rahoituslähteitä he voisivat käyt-
tää Aisaparin rahoituksen lisäksi.

1.4. Päättyneiden hankkeiden vaikutukset  
(otetaan käyttöön v. 2016 vuosiraportissa)

Vuoden 2015 loppuun mennessä ei hankkeita vielä ole 
päättynyt, joten hankkeiden vaikuttavuuteen palataan 

myöhemmissä raporteissa.

1.5. Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian 
toteuttamiseen sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle

Maaseutuohjelman toteutus on viivästynyt ja se on ai-
heuttanut katkoksen rahoitukseen. Viimeiset han-

kepäätökset yrityshankkeista tehtiin kesäkuussa 2014 ja 
seuraavan kerran rahoitusta pystyi hankemaan toukokuus-
sa 2015. Aisaparissa onnistuimme pitämään hakijat ”lämpi-
minä” myös ylimenokauden aikana ja heti, kun uuden kau-
den hakemuksia voitiin ottaa vastaa, niitä oli tulossa run-
saasti. Valitettavasti erityisesti yritystukien suhteen ohjeet 
ovat olleet epäselvät ja Hyrrä-järjestelmän toiminta ontui 
alusta alkaen. 

Erityisesti perustamistuet tuntuivat hyvältä mahdolli-
suudelta, mutta käytännössä näyttää siltä, että aloittavis-
ta yrityksistä sitä voivat saada vaan muutamat ja toimivis-
ta yrityksistä erittäin harvat.

Niin hakijoita kuin meitä hankkeita neuvoviakin ihme-
tyttää asetusten ja niiden tulkinnan suuret poikkeavuudet, 
erityisesti kun tulkinnat tulevat huomattavan paljon jälki-
käteen. Vuoden 2015 loppuun mennessä ei yhtään päätös-
tä perustamistuista ole tehty, vaikka hakemuksia oli vireillä 
15 kpl. Suurin osa hakemuksista tulee aloittavilta yrityksil-
tä. Perustamistukien tulkinta vaikuttaa merkittävästi siihen, 
montaako aloittavaa yrittäjää voi rahoituksella käynnistyä. 

Hakemuksia Aisaparille on tullut runsaasti, eikä varojen 
sidonta hyviin hankkeisiin tuota ongelmaa. Kunhan pää-
töksenteko saadaan käyntiin, on tärkeää hankehakijoiden 

ohjeistus, jotta hankkeiden toteutus lähtee alusta alkaen oi-
kealle raiteelle. Aloituspalaverit ja ohjeistus tulevat viemään 
runsaasti aikaa. Rahoituksesta ja rahoituspäätöksen saaneis-
ta hankkeista tiedottaminen on tärkeää. Tiedottaminen li-
sää tietoisuutta siitä, miten Aisapari toimii ja mihin meiltä 
voi hakea rahoitusta. Toimintasuunnitelman painopistee-
nä vuodelle 2016 nostettiin kansainvälisyyden lisääminen. 

Kylille-hankkeen ensimmäinen kyläilta pidettiin Ylihärmän Kan-
kaalla Tempauksen kylätalolla. 

Pallo liikkeelle -kiertue toi Aisaparille runsaasti julkisuutta ja paljon 
hankehakemuksia. 
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Vuoden 2014 aikana, aina vuoden 2015 puoliväliin saak-
ka on ”vanha” 2007 – 2013 ohjelmakausi saatettu lop-

puun. Uuden ohjelmakauden tiedostusta suunniteltiin vuo-
den 2015 alussa ja varsinainen ohjelmakauden toiminta pyö-
rähti käyntiin ”Pallo liikkeelle”-kiertueella. Aisapari on on-
nistunut saamaan viestinnällään näkyvyyttä ja herätellyt 
uusia toimijoita hakemaan hankerahoitusta. Vuoden 2015 
loppuun mennessä vastaanotetuissa hankehakemuksissa 
oli uusia hankehakijoita 49 eli 40 %. Vastaanotettujen 124 
hankkeen kirjo on laaja. 

Parannettavaa toiminnassa aina löytyy. Koska hankkeita 
oli paljona ja toimijat tuntevat toisensa, tieto sähköisen Hyr-
rä-järjestelmän toimimattomuudesta levisi Aisaparin alueel-
la kuin kulovalkea ja useat hakijat, ongelmia välttääkseen, 
halusivat jättää hakemuksensa paperihakemuksena. Eikä 
heitä voi siitä moittia, sähköisessä järjestelmässä on ollut 
niin paljon ongelmia, että se syö uskottavuutta koko han-
ketoiminnalta. Omassa toiminnassa hankkeiden käsittely 
lähtee uudelta pohjalta ja sen osalta toiminta ja tehtävien 
jakaminen täytyy käydä vielä kokonaisuudessaan läpi ja pa-
rantaa toimintaa sekä tehokkuutta sen osalta. Laatuasiois-
sa riittää myös parantamista. Laatuhan on asiakkaidemme 
tarpeita jatkuvasta tyydyttämisestä. Aina se ei kuitenkaan 
ole omasta toiminnasta kiinni, kaikkien ketjuun kuuluvien 
toimijoiden tulisi pyrkiä samaan päämäärään, asiakkaiden 
tarpeiden tyydyttämiseen.

Ohjelmakauden vaihtuessa on vahvistettu vanhoja yh-
teistyökuvioita muun muassa yhteistyötä Hoiskontie 25:ssä 
sekä Yritys-Suomi yhteistyössä. Uusia yhteistyökuvioita on 
viritelty ja aloitettu alueelle tulleiden uusien toimijoiden 
kanssa, mm. syksyllä 2015 perustettiin Kauhavalle turva-
paikanhakijoiden vastaanottokeskus, Kraatterijärven Toi-
mijat ry on Järviseudulla toimiva matkailualan toimijoiden 
yhteenliittymä. Aisapari oli mukana myös käynnistämässä 
perustetun uuden yhdistyksen, Ylihärmän kotiseutuyhdis-
tyksen toimintaa. Lisäksi Aisapari on ollut aktiivinen myös 
Kauhavan Suomi 100-työryhmässä.

Aisaparin laatukäsikirjatyötä vietiin eteenpäin vuoden 
2015 aikana jonkin verran. Suunnitelma toimintojen ku-
vaamisesta on tehty ja sitä on viety eteenpäin. Laadukasta 
työtä Aisaparissa on aina tehty, onhan toimintaamme oh-
jaavina periaatteina ollut se, että haluamme täyttää asiak-
kaiden vaatimukset mahdollisimman tehokkain keinoin.  
Laatukäsikirjaan kuvataan olemassa olevat toiminnot, to-
sin hankekäsittelyn osalta, ei uuden kauden osalta kaikkia 
toimintoja voida kuvata, koska yhtään hanketta ei vielä ole 
voitu viedä alusta loppuun saakka. Kun kaikki toiminnot on 
kuvattu, pystytään paneutumaan asioiden parantamiseen. 

Kauden alussa painottuvat henkilöstön ja hallituksen 
osaamisen kehittäminen. Maaseutuverkoston ja maaseu-
tuviraston koulutuksiin on osallistuttu lähes 100-prosent-
tisesti. Etäkoulutuksena järjestettävät tilaisuudet paran-
tavat koulutuksen saavutettavuutta ja mahdollistavat 

osallistumisen muun työn kärsimättä. Samanaikaisesti hen-
kilöstön kouluttautumisen kanssa on käynnistynyt hanke-
toimijoiden koulutus. Heti hankehaun avautumisen kynnyk-
sellä järjestettiin yleisiä infotilaisuuksia, ja neuvontaa on 
jatkettu toimijakohtaisilla tapaamisilla. Neuvonnan ja tie-
dotuksen tueksi on uudistettu kotisivut ja tehty materiaa-
lia hanketoimijoiden tueksi. Sähköistä viestintä- ja työym-
päristöä kehitetään edelleen tehokkaaksi ja toimintaa pa-
remmin palvelevaksi.

Oppimistarpeita kartoitetaan mm. strategian seurannan 
avulla. Seuranta on aloitettu samanaikaisesti hankkeiden va-
linnan kanssa. Toimijoiden teemakohtaisissa tapaamisissa 
on myös kartoitettu oppimistarpeita, ja niihin vastaavia ti-
laisuuksia järjestetään jatkossa. Tulevat teemat liittyvät esi-
merkiksi yhteisölliseen kehittämiseen ja joukkoistamiseen. 

Seurannassa ei ole tullut esiin varsinaisia sisällöllisiä stra-
tegian päivitystarpeita. Hankkeiden kokoaminen teemoit-
tain suuremmiksi kokonaisuuksiksi on todettu tehokkaaksi 
kehittämisen välineeksi, jota tullaan jatkossakin tekemään 
rahoituskehyksen suomissa raameissa. 

2. Aisaparin oma toiminta ja laatutyö
Kaavion otsikko

1 2
Vuoden 2015 loppuun mennessä otettiin vastaan 124  hanke-
hakemusta. Hakijoista oli uusia 49.

40 %

Uusia 
hakijoi-
ta oli 
49 kpl.

Etäkoulutuksena järjestettävät tilaisuudet parantavat koulutuksen 
saavutettavuutta, kun aikaa tarvitse tuhlata matkustamiseen.
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3. Aisapari alueensa kehittäjänä

A isaparin alue koostuu kahdesta vanhasta seutukun-
nasta Härmänmaasta ja Järviseudusta. Toimintatavat 

ja yhteistyöverkostot toiminta-alueen eri puolilla ovat eri-
laiset. Vanhan Härmänmaan seutukunnan muodostaneet 
Kauhava ja Lapua kuuluvat Seinäjoen seutukuntaan. Van-
haan Järviseutu on kasvanut Soinin ja Lehtimäen alueella. 
Koska toiminta-alue on maantieteellisesti laaja, on Aisapa-
rilla kaksi toimistoa, toinen Kauhavalla ja toinen Alajärvellä. 

Alajärvellä toimitaan aktiivisesti Hoiskontie 25 -brän-
din alla yhteistyössä Järvipohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n, 
SeAMK Alajärvi Kampuksen, Järviseudun ammatti-instituu-
tin, Oppisopimustoimiston sekä eri hankkeiden kanssa. Ai-
sapari osallistuu aktiivisesti myös sekä Yritys-Suomi Järvi-
seudun että Seinäjoen seudun toimintaan. Paikallisesti Ai-
saparin edustaja on mukana myös Kauhavan maahanmuut-
totyöryhmässä sekä lukuisissa muissa epävirallisissa työryh-
missä ja kokoonpanoissa.

E-P:n ELY-keskuksen edustajat sekä Leader-ryhmät tapaa-
vat säännöllisesti yhteisissä tapaamisissa, ELLE-ryhmässä.

Maakunnallisesti Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on 
asiantuntijajäsenen paikka MYR:n sihteeristössä sekä jäsen 
Maakunnan yhteistyöryhmässä. Toiminnanjohtajat edusta-
vat ryhmiä kiertävillä jäsenyyksillä. Vuonna 2014–2015 oli 
Aisaparin toiminnanjohtaja MYR:n sihteeristön jäsenenä ja 
siirtyy vuodeksi 2016 MYR:n varajäseneksi sekä edelleen 
vuonna 2017 MYR:n varsinaiseksi jäseneksi.

Aisaparin toiminnanjohtaja edustaa Leader-ryhmiä myös 
Ruralia-Instituutin neuvottelukunnassa.

Aisaparin merkityksestä ja lisäarvosta alueen toiminnas-
sa kertovat otteet keväällä 2014 tehdystä opinnäytetyöstä, 
jonka aiheena oli ”Brändi-imago ja brändi-identiteetti yhdis-
tyksessä” case yhdistyksenä Aisapari. Alla olevissa otteissa 
mielipiteitä siitä, missä asioissa Aisaparista on saatu onnis-
tunut mielikuva, millainen on Aisapari toimijana ja mikä olisi 
Aisaparin ammatti. Mielipidekysely suoritettiin webropol-
kyselynä ja siihen vastasi yhteensä 157 toimijaa.

Kysymykseen, missä asioissa Aisaparin palveluista saatu 
mielikuva on ollut onnistunutta, saatiin yhteensä 93 vasta-
usta. Parhaiten Aisaparin koettiin onnistuneen neuvonnas-
sa, johon liittyviä vastauksia saatiin yhteensä 24. Onnistu-
misia nähtiin myös tiedottamisessa, 19 vastausta ja rahoi-
tuksessa 15 vastausta. Kylähankkeita tai kylätoimintaa pi-
ti onnistuneina kuusi vastaajaa sekä Aisaparin yhteistyötä 
neljä vastaajaa.

Yhden vastaajan mielestä 

Aisaparin työ on arvokasta sen vuoksi, et-
tä tämä mahdollistaa alueellisen kehitty-
misen sekä alueellisen vireyden säilymisen. 
Ilman Aisaparin apua ja tukemista moni 
tärkeä ja hyvä asia olisi jäänyt tekemät-
tä ja toteutumatta. Aisaparin mahdollis-
tavat hankkeet ja kehitystoimet auttavat 
laaja-alaisesti sekä haja-asutusalueilla et-
tä taajamissa asuvia lapsia, nuoria, aikui-
sia sekä vanhuksia.

 Mahdollistava ajattelutapa katsoo asioita 
hakijan kannalta. On välittynyt kokemus, 
että jos rahoittaminen ylipäätään johonkin 
on mahdollista, Aisapari pyrkii ohjaamaan 
hakemista niin, että mahdolliset esteet 
poistuvat ja rahoitus voidaan myöntää.

Alueen toimijat saivat kertoa mielipiteensä siitä, millaise-
na he kokevat Aisaparin toimijana. Aisaparia pidetään vas-
tausten mukaan yhteistyökumppanina, aluekehittäjänä, 
opastajana, rahoittajana, neuvojana, tiedonvälittäjänä 
ja tiedottajana. Erot eri vastausten keskiarvoissa ovat pie-
niä. Esitetyistä vaihtoehdoista vähiten Aisapari yhdistettiin 
sanaan byrokraatti ja kaksi seuraavaa vähiten pisteitä saa-
nutta oli tarkastaja ja valvoja.

Kyselyssä tiedusteltiin, mikäli Aisaparille määriteltäisiin am-
matti, mikä se olisi. 46 % vastauksista eli 72 vastaajaa oli si-
tä mieltä, että ammatti olisi 64 erityisasiantuntija, 15 % 
vastaajista oli konsultin kannalla, lukumääräisesti heitä oli 
24 kpl. Valmentajaksi Aisaparia kutsuisi 12 vastaaja eli pro-
senttiosuus olisi 8 %. 

Aisaparin ammatti

Yksi vastaajista valitsi Aisaparin ammatiksi erityisasi-
antuntijan, koska 

Aisapari hallitsee hankekiemuroiden eri-
tyisasiat ja vapauttaa toimijan toimimaan.

EVIJÄRVI

LAPPAJÄRVI
VIMPELI

ALAJÄRVI

LAPUA

KAUHAVA

”

”

”
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Kaavion otsikko

1 2 3

4. Leader Aisapari ja  
olemassa olevat resurssit

Sääntömuutoksia ei vuoden 2015 aikana ole tehty. Vii-
meisin sääntömuutos tehtiin ennen käynnissä olevan 

ohjelmakauden alkua, jolloin Aisaparin toiminta-alue laa-
jeni käsittämään myös Lehtimäen alueen.

Aisaparin jäsenmäärä on yhteensä 371, joista yksityisiä 
henkilöitä 281, yhdistyksiä ja yrityksiä 84, sekä kuntia ja 
kaupunkeja 6. Jäsenmaksun maksaneita on yhteensä 215, 
joista yksityisiä henkilöitä 152, yhdistyksiä ja yrityksiä 57, 
sekä kuntia ja kaupunkeja 6. Jäsenmaksun on maksanut 
68 % jäsenistä.

Jäsenistöön kohdistuva toiminta on pääsääntöisesti ol-
lut tiedotustoimintaa. Aisapari-tiedote toimitetaan jäse-
nille neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan 

Sonja Jokiranta on myös hankehakija, hänen yrityksensä Luovuu-
den lakeus tarjoaa räätälöityjä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluja. 

Taulukko.  Aisapari toimijana

Täysin 
samaa 
mieltä

Lähes 
samaa 
mieltä

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä

Lähes eri 
mieltä

Täysin eri 
mieltä Yhteensä Keski-

arvo

Yhteistyökumppani 96 43 14 3 0 156 4,49
Aluekehittäjä 88 60 7 1 1 157 4,48
Opastaja 85 58 13 0 1 157 4,44
Rahoittaja 89 50 16 2 0 157 4,44
Neuvoja 88 50 17 2 0 157 4,43
Tiedonvälittäjä 81 64 11 1 0 157 4,43
Tiedottaja 72 62 12 1 0 157 4,43
Aktivoija 77 65 12 2 1 157 4,37
Innostaja 74 67 11 4 1 157 4,33
Toimija 65 68 19 2 2 157 4,23
Ideoija 56 69 27 5 0 157 4,12
Tapahtumien järjestäjä 46 77 30 3 1 157 4,04
Valvoja 28 63 52 12 2 157 3,66
Tarkastaja 22 58 56 17 3 156 3,51
Byrokraatti 11 31 68 33 12 155 2,97

vuosikokouksiin, joiden yhteydessä yleensä ohjelmaa tai 
muuta tapahtumaa. Kevätkokouksen, joka pidettiin Alahär-
mässä, Road Housessa, oli Aisaparin Pallo liikkeelle -kiertu-
een pysähdyspaikka. Halukkaille toimijoille tiedotettiin uu-
den ohjelmakauden alkamisesta sekä hankerahoituksesta. 

Syyskokous pidettiin Evijärven Nuorisoseuralla, Evijär-
vellä. Siellä alueelle muuttanut lauluntekijä Sonja Jokiran-
ta esitti Arto Juurakon teksteihin tehtyjä lauluja.Aisaparin jäsenmäärä on yhteensä 371.

Kuntia ja kaupunkeja 6

Yksityisiä henkilöitä 152

Yhdistyksiä ja 
yrityksiä 57
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Aisaparin hanketoiminnan varojen riittävyyden mahdol-
listaa se, että ohjelmaan tulevat kuntarahat on laskutettu 
vuosittain ohjelmakauden alusta lähtien. Hankkeille kunta-
rahat kohdennetaan vasta päätösten jälkeen. 

Toimintarahan osalta hakemus on jätetty 6.3.2015 ja 
hankepäätös on saatu 15.12.2015. Toimintarahan ennak-
kohakemus on jätetty heti, kun se on ollut mahdollista eli 

Hallituksen  
varsinainen jäsen

Tausta- 
taho

Henkilökohtainen varajäsen Tausta- 
taho

Kangas, Marketta (pj) J Nevamäki, Mari J
Mäkitarkka, Ahti (vpj) J Vuolle, Jouko J
Honkimäki, Esa (siht.) J Sippola, Harri J
Asuinmaa, Heikki Y Haapasaari, Rita Y
Etula, Jouko J Mäkelä, Paula J
Korkiakangas, Jarkko Y Pirttinen, Maisa Y
Lassila, Tiina Y Alaviitala, Kirsti Y
Mastomäki, Johanna M Latva-Laturi, Marjukka M
Pajuoja-Karjalainen, Kati M Jaatinen, Kirsti M
Paloniemi, Anu M Syrjämäki, Kirsi M
Rinnankoski, Matti Y Kallio Kirsti J (Y)
Sipilä, Kari M Luoma, Heli Y (J)

Aisaparin hallituksen kolmikanta on varsinaisten jäsenten 
osalta kunnossa, hieman ”heittoa” aiheuttivat syksyllä 2014 
pidetyt seurakuntavaalit, joiden vuoksi muutamien henki-
löiden taustataho muuttui joko valituksi tulemisen tai pois 
jäännin vuoksi. Asia on kuitenkin hallituksen tiedossa ja 
siihen kiinnitetään huomiota syyskokouksessa tehtävien 
valintojen yhteydessä. Kolmikanta pyritään saamaan kun-
toon mahdollisimman nopeasti sekä varsinaisten että va-
rajäsenten osalta.

Hallituksen kokouksia on vuoden 2015 aikana pidetty 
yhteensä 10 kertaa. Pääsääntöisesti kokoukset on pidetty 

Kultalahti, Päivi, 
kehittämissuunnittelija
1.1 – 31.12.2015, kokoaikainen
   

Tyynismaa, Leena, 
toimistosihteeri   
1.1 – 31.12.2015, 
40 % työaika

Mattila, Marita, 
hanketiedottaja
24.8 – 30.11.2015, 
määräaikainen

Holappa Minna, 
harjoittelija
1.9 – 30.9.2015, tuntitöitä

Kauhavalla, mutta muutaman kerran on kokous ollut myös 
muualla, Aisaparin alueella.

Hallituksen kokouksiin voivat osallistua aina sekä varsi-
naiset, että varajäsenet. Kaikilla hallituksen jäsenillä on pu-
heoikeus, mutta mikäli hankkeista äänestetään, äänioikeus 
on ainoastaan päätösvaltaisella jäsenellä. Keskimäärin hal-
lituksen kokouksissa on ollut 14 jäsentä / kokous.

Aisaparilla on kaksi toimistoa, toinen Kauhavalla ja toi-
nen Alajärvellä. Kahden toimiston avulla pystytään parem-
min palvelemaan alueen asukkaita ja toimijoita.

11.1.2016, mutta päätöstä ennakosta ei ole saatu. Siitä mil-
loin varsinaisia maksuhakemuksia voi jättää, ei ole tiedotet-
tu.  Mikäli kuntarahapuskuria ei olisi käytössä, toiminnan 
pyörittäminen lainarahoituksella tulisi yhdistykselle kalliik-
si. Oman toiminnan tuotot, vaikka ylijäämäisiä tilikausia on-
kin takana, ovat vähäisiä. 

Aisaparin henkilöstöä vuoden 2015 aikana ovat olleet:

Niemi-Huhdanpää, Mervi, 
toiminnanjohtaja 
1.1 – 31.12.2015, kokoaikainen

Arpala, Eeva, 
kehittämissuunnittelija
1.1 – 31.3.2015, opintovapaa
1.4 – 31.12.2015, kokoaikainen
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