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1. Strategian tavoitteiden toteutuminen
1.1. Strategian tavoitteiden toteutumatilanne

A

isaparin myöntövaltuudesta rahoitettuihin hankkeisiin tehty päätöksiä 93 % myöntövaltuudesta. Aisaparin hallituksen päätöksillä rahoituskehys eli myöntövaltuus
on sidottu kokonaisuudessaan ja siltä osin Aisaparin toimintasuunnitelman tavoitteet täyttyivät. Rahoitus jakautuu julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen alla olevan taulukon mukaisesti, myös rahoitussuhteissa julkinen rahoitus toteutuu
oikeassa suhteessa, yksityisen rahoituksen osalta ollaan hyvin aikataulussa, jopa erinomaisesti.
Vuonna 2016 teki ELY-keskus yhteensä 99 hankepäätöstä. Päätöksistä oli yritystukia yhteensä 24 hankepäätöstä ja
68 kehittämishanketta. Kielteisiä hankepäätöksiä tai hakijan peruuttamia hankkeita oli yhteensä 7.
Yritystuista investointihankkeita oli kaiken kaikkiaan 21
ja perustamistukia 3. Investointeihin sisältyi kone- ja laitehankintoja, rakennusten hankintoja, uudisrakennusten rakentamista sekä olemassa olevien tilojen korjauksia.
Kehittämishankkeista myönteisiä rahoituspäätöksiä on
tehty yhteensä 68, näistä yleishyödyllisten investointien
osuus on 32. Kehittämishankkeita on yhteensä 36, niissä
mukana on enimmäkseen yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, mutta löytyy yksi yritysryhmähanke, yksi aktivointija tiedotushanke, yksi yhteistyötoimenpide ja kaksi koulutushanketta. Aisaparin omasta rahoituskehyksestä on rahoitettu alueidenvälisiä hankkeita yhteensä kuusi. Kuudestaan ry:n kanssa on useampia alueiden välisiä hankkeita, lisäksi hankkeita on myös Leader Liiverin, Leader Yhyreksen
ja Leader Pirityisten kanssa.
Hankkeita on rahoitettu ja niitä toteutetaan kaikissa Aisaparin alueen kunnissa.

Toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää on tyytyväinen
kehyksen sidontaan.
Osuus kokonaisrahoituksesta %

Rahoituslähde

Rahoitus
milj. €

Tavoite
%

EU-rahoitus
Valtion rahoitus

1,705
1,582

42
39

42
38

Kuntarahoitus

0,772

19

20

Julkinen rahoitus
yhteensä

4,254

Yksityinen rahoitus

3,051

43

35

KOKONAISRAHOITUS

7,305

Hankekartta rahoitetuista hankkeista löytyy kotisivun
www.aisapari.net hankekartasta

1.2. Toiminta Leader-rahoituksella

A

isaparin alueella hankehaku on ollut vilkasta hankekauden alusta lähtien. Vuoden 2015 huhtikuussa järjestetty ”Pallo liikkeelle” -aktivointikiertue sai alueen toimijat laajasti liikkeelle eikä mitään isompaa koko alueen
kattavaa kiertuetta sen jälkeen ole ollut tarvetta järjestää.
Näkyvyys paikallislehdissä, toimivat kotisivut, päivitykset
facebookissa, twitterissä ja instagramissa sekä Aisaparin
edustajien mukanaolo sekä puheenvuorot eri tilaisuuksissa

pitävät toimijoiden mielenkiintoa yllä.
Aluksi viestinnän keskipisteessä oli viestintä rahoituskauden alkamisesta ja uusista rahoitusmahdollisuuksista.
Mitä edemmäs kautta on siirrytty ja nyt kun hankkeita on
käynnissä, on painopiste siirtynyt enemmän käynnistyneiden hankkeiden suuntaan ja tulee siirtymään edelleen päättyneisiin hankkeisiin sekä niiden vaikuttavuuteen.
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Aktivointi, viestintä, koulutus & muut toimenpiteet
2015

2016

Yht.

Itse järjestetyt tilaisuudet

29

19

48

Tilaisuuksiin osallistuneet

790

342
(m 160, n 182)

1132

Osallistuminen muiden
järjestämiin tilaisuuksiin

11

21

32

Tilaisuuksiin
osallistuneet

113

749
(m 415, n 334)

862

Lehtiartikkelit

78

263

341

Verkkosivujen vierailut

9 467

9 106

18 573

Sosiaalinen media

2 589

3 146

5 735

Verrattuna edelliseen vuoteen, on omien tilaisuuksien
määrä vähentynyt ja vastaavasti muiden järjestämiin tilaisuuksiin on osallistuttu enemmän ja näin tavoitettu suurempi väkimäärä. Lehtiartikkeleiden määrä on moninkertaistunut edellisestä vuodesta. Verkkosivujen vierailumäärien ja sosiaalisen median seuraajien määrät ovat edellisen
vuoden tasoa.
Aisaparin oppimissuunnitelman perustana on jatkuva arviointi ja yhteistyö. Vuoden 2016 aikana järjestettiin suunnitelman mukaisesti hankevetäjien tapaamisia, koulutusta
hallitukselle sekä osallistuttiin henkilöstölle tarjottuun koulutukseen. Kaikille rahoituspäätöksen saaneille hankkeille

Aisaparin
Merkki Päällä-strategian kärjet

järjestettiin aloituskokous, jossa käytiin läpi hankkeen toteutukseen, maksatuksen hakuun, viestintään ja raportointiin liittyviä asioita. Hallituksen jäsenille on olemassa ”perehdytyskansio” Aisaparin nettisivustolla. Jatkuvasti päivitettävästä kansiosta löytyy monenlaista asiaa hallitustyöskentelyyn liittyen. Hallituskoulutus järjestettiin yhteistyössä maakunnan muiden Leader-ryhmien kanssa. Henkilöstön
osaamista ja toiminnan seuraamista käytiin läpi MDI:n asiantuntijan vetämässä sparrauspäivässä, josta saatiin eväitä mm. hankkeiden tulosten arviointiin. Hankevetäjille on
perustettu oma Facebook-ryhmä, jossa tapaamisten välillä voidaan sopia yhteisistä tilaisuuksista tai kysyä neuvoa.
Ryhmässä välitetään myös tietoa ajankohtaisista asioista.
Tämä Aisapariverkosto on ollut erittäin hyödyllinen, kun on
järjestetty rahoitusinfoja eri kohderyhmille.
Vuoden 2016 loppuun mennessä Aisaparille oli jätetty
hankehakemuksia yhteensä noin 200. Sadasta hankkeesta
saatiin päätös ennen vuodenvaihdetta, noin 50 hankkeesta
on Aisaparin hallitus tehnyt päätöksen, mutta ne odottavat
vielä ELY-keskuksen laillisuustarkistusta. Noin 15 hanketta
on vastaanotettu ja tulee Aisaparin hallituksen käsittelyyn
vuoden 2017 alkupuolella ja noin 35 hanketta on erinäisistä syistä keskeneräisenä Hyrrässä, joitakin tullaan täydentämään, mutta osa odottaa, että ne voidaan poistaa järjestelmästä tarpeettomina
Aisaparin strategiassa on kolme painopistettä ja vuoden
2016 loppuun mennessä myönnetty rahoitus jakaantuu niihin seuraavasti

Hankkei- Julkisen
den lkm rahoituksen
määrä

Osuus julkiStrategian musesta rahoituk- kaisesti suunni- Erotus %
sesta %
teltu käyttö %

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

59

2,331 milj. €

57

40

+17

2. KÄRKI: Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin
vahvistaminen

18

1,008 milj. €

25

30

-5

3. KÄRKI: Luonto ja luonnonvarat puhtaan

15

0,719 milj. €

18

30

-12

ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina

Alueen vetovoimaisuus on selkeästi vetovoimaisin painopiste
ja siihen sekä hakemuksia että
rahoitusta on kohdennettu eniten. Hankekausi on kuitenkin vasta puolivälissä ja esimerkiksi kolmoskärkeen on tulossa näillä näkymin useampiakin hakemuksia,
kunhan mm. Investointihankkeita valmistelevat suunnitelmat ja kehittämishankkeet saadaan valmiiksi.
Seuraavassa on poimittu lyhyesti muutamia hanke-esimerkkejä vuoden 2016 aikana rahoituspäätöksen saaneista
hankkeista. Valinta oli vaikeaa, sillä vuoden loppuun mennessä myönteisiä hankepäätöksiä saatiin yhteensä 93, toimintaraha mukaan lukien.

Tiivistetyt hankekuvaukset löytyvät myös Aisaparin
nettisivujen Pallo liikkeelle -sivuilta:
kehittämishankkeista
yleishyödyllisistä investoinneista
ja yritystuista
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Lakeaharju (8422)

Hard Rock Crater Lake (13878)

Aloittava yritys, joka hankkii omistukseensa Lakeaharjun laskettelukeskuksen kiinteistöt ja
rinnealueen. Tuettava investointihanke käsittää alueella toimivan ravintolarakennuksen laajennuksen, frisbeegolf-radan suunnittelun
ja rakentamisen sekä liikuntavälineiden hankinnan. Yrityksen
tavoitteena on talvikäytön lisäksi kehittää myös rinnealueiden kesäkäyttöä.
Hallinnoija: Lakis Oy, yhteyshenkilö Jouni Niemelä.
Hankkeen kustannusarvio 220 750,00 €, julkinen tuki
44 150,00 € www.lakis.fi. Lakeaharju sijaitsee Vimpelissä.

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää Hard rock- ja heavy-musiikkia kulttuuritoiminnan ja matkailun osa-alueena ja lappajärveläisen ja järviseutulaisen identiteetin vahvistajana. Hankkeessa kehitetään
rockmusiikkileirin markkinointia, kansainvälistymistä
ja yhteistyötä.
Hallinnoija Lappajärven kunta,
yhteyshenkilö Tiina Hietala. Hankkeen kustannusarvio
70 000 €, julkinen tuki: 63 000 €
Hanketta toteutetaan Lappajärvellä.

Pienpanimo Lapualle (10833)

Game of Agribisnes (33313)

Yritys rakentaa toimitilansa sekä hankkii tarvittavia koneita ja laitteita vanhaan konehalliin
keskelle lapualaista maaseutua.
Mallaskuun Panimo Oy tuottaa laadukkaita ja maukkaita
käsityöoluita puhtaista raaka-aineista.
Hallinnoija: Mallaskuun
Panimo Oy, yhteyshenkilö Ville-Petteri Salomäki. Hankkeen
kustannusarvio 275 616,00 €,
julkinen tuki 55 123,20 €
www.mallaskuunpanimo.fi Yritys sijaitsee Lapualla.

Game of Agribisnes on hanke, jonka tarkoituksena on pelinomaisella tavalla kehittää nuorten maaseutuyrittäjien tuotannon ja talouden osaamisen tasoa. Hankkeessa järjestetään
Suomen Agrimestari -kilpailu, joka toteutetaan tätä tarkoitusta varten räätälöidyllä peliohjelmalla. Kyseessä
ei ole varsinaisesti peli vaan
GAME OF AGRIBISNES
ohjelma, joka mukailee numeroiden kautta maatilan vuosittaisia
tapahtumia.
Hallinnoija: Agrimestarit ry, yhteyshenkilö Osmo Autio
ja hankevetäjänä Taru Joutsi.
Hankkeen kustannusarvio 49 600,00 €, julkinen tuki 39
595,68 €. Hankeaika: 1.10.2016 – 31.12.2017
Toteutusalue: Itse tapahtuma toteutetaan Lapualla, mutta osallistujia voi olla ympäri Suomen.
GAME OF AGRIBISNES

GAME OF AGRIBISNES

Yhteistyön mallintaminen
Luoma-aholla (21037)
Yhteistyön mallintaminen: Pilottikohteena monipalvelukeskus
teollisuuspuiston kupeessa.
Projektin tavoitteena on uusien palvelutuotantotapojen ja tilojen sekä yhteistyön
kehittäminen ja mallintaminen paikalliseen kumppanuuteen perustuen. Hankkeessa
luodaan uusi kustannustehokas
toimintamalli lähipalvelujen tuottamiseen. Hankkeen osapuolia rohkaistaan yhteistyöhön ja
vuoropuheluun. Hankkeen tavoiteltuja vaikutuksia ovat
maaseudun elinvoiman ja asukkaiden elämänlaadun ja palveluiden parantaminen.
Hallinnoija: Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry,
yhteyshenkilö Marjo Vistiaho. Hankkeen kustannusarvio 70
000,00 €, julkinen tuki 63 000 €
Toteutusalue: Luoma-ahon kylä Alajärvellä

Pohjanmaan Järviseudun
Uittomieskämppä (12625)
Rakennetaan Evijärven Jokisuunlahdelle perinteinen uittomieskämppä, joka on suunniteltu entisaikojen kämpän mallin mukaisesti.
Hallinnoija: Evijärvi-seura ry, yhteyshenkilö Heikki
Valijoki.
Hankkeen kustannusarvio 84 070,00 €,
julkinen tuki 39 992,10 €.
Hankeaika 1.9.2015–31.12.2017
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Ilmarata ja tarvikkeet (10103)

Teemahankkeet

Hankitaan voimistelussa tarvittava ilmarata. Näin parannetaan
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, sillä tilaa ja
vuoroja uusille ryhmille tarvitaan jatkuvasti lisää.
Hallinnoija: Härmän Siskot ry, yhteyshenkilö Katri
Kukkanen. Hankkeen kustannusarvio 15 475,40 €, julkinen tuki 10 059,00 €. Hankeaika 1.7.-2015–
31.12.2016
Investointi toteutetaan Kauhavan Alahärmään.

Teemahankehaut Aisaparissa avattiin syksyllä kolmelle eri
teemahankkeelle:

OPTIMI (12149)

2) Pikkolo IV jatkoi edellisellä kaudella
aloitettujen Pikkolo -hankkeiden
sarjaa. (Pikkolo = Pienet Investoinnit Kylien KOkoontumistiloihin Lisäämään Osallistumista). Hakemuksia toivottiin alahankkeista, jotka parantavat asukkaiden virkistys-, harrastus- ja kokoontumismahdollisuuksia. Myös tässä teemahankkeessa haku päättyi marraskuun lopussa. Määräaikaan
mennessä hakemuksia saapui 39 kpl. Haettujen toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio oli noin 263.000,- €

Yritysryhmähanke, jossa kehitetään
osallistuvien viiden yrityksen
toiminnan tehokkuutta, vahvistetaan kilpailukykyä sekä
parannetaan kasvu- ja kehittämisvalmiuksia. Yritysryhmähankkeessa toteutetaan
sekä yritysten yhteisiä, että
yrityskohtaisia toimenpiteitä.
Hallinnoijan nimi: Emineo Oy,
yhteyshenkilö Tapio Palttala. Hankkeen kustannusarvio: 115 888,64 €, julkinen tuki: 89 916,48
€. Hankeaika: 11.11.2015–31.7.2018
Toteutusalue: Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Evijärvi

Lankava Oy (11266), R.Hautala Ky (9920)
ja Luovuuden Lakeus Ky (12665)
Aisapari on rahoittanut myös perustamistukia, joiden sisältönä on
ollut mm. Kierrätystekstiilien
tuotantoketjun selvittäminen
(Lankava Oy), vesikattomoduulin kehittäminen (R. Hautala Ky) sekä Luovuuden Lakeus Ky:n markkinointisuunnitelman laatiminen sekä yrityksen perustamisen tukeminen.
Perustamistukia
saaneet
yritykset
sijaitsevat
Kauhavalla ja
Lapualla.

1) Juhlavuosi 2017, jossa pienillä
toimenpiteillä tuetaan pienten
yhteisöjen tapahtumien kehittämistä, sisältäen tapahtumien suunnittelun, toteutuksen ja dokumentoinnin.
Hankehaku päättyi 30.11 ja
määräaikaan mennessä hakemuksia saapui 19 kpl, joilla rahoitusta haettiin noin 128.000
euroa.

3) Pysy polulla -hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen opasteita ja kunnostusta tarvitsevia
reitistöjä ja luontokohteita
sekä rahoittaa tehtäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on
parantaa paikallisten reitistöjen turvallisuutta ja käytettävyyttä. Marraskuun loppuun
mennessä päättynyt hankehaku
ei tuottanut riittävästi hakemuksia,
joten hankehakua päätettiin jatkaa maaliskuun 2017 alkupuolelle.
Monilla Aisaparin rahoittamilla hankkeilla on yhteyksiä
sekä valtakunnallisiin hankkeisiin että koordinaatiohankkeisiin. Muun muassa Järviseudun Outdoors -kehittämishankkeella sekä muilla Järviseudun alueen luontomatkailuun liittyvillä hankkeilla on ollut yhteyksiä Outdoors Finland (OF) -hankkeen kanssa.
Koordinaatiohankkeista Aisaparin rahoittamilla hankkeilla ja omalla tiedotuksella on oltu yhteydessä mm. Lähiruoka
-hankkeen, Green Care -hyvinvointipalvelut hankkeen, Rural Finland – valtakunnallisen matkailun koordinaatiohankkeen sekä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla-hankkeen kanssa. Yhteistyötä on ollut jonkin verran,
mutta vielä enemmän sitä voisi olla vielä tulevaisuudessa.

Raportti 2016

5

1.3. Toiminta muulla rahoituksella

A

isapari on yhteistyössä muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien (Kuudestaan, Liiveri ja Suupohjan kehittämisyhdistys) saanut rahoitusta Maaseuturahastosta EteläPohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeet ovat E-P:n yhteinen tiedotushanke ELLE-viestii, hanketta hallinnoi Leader
Suupohja sekä Kylille-hanke, jota hallinnoi Leader Liiveri.
Muuta ulkopuolista rahoitusta ei vuoden 2016 aikana ole
haettu tai käytetty, lukuun ottamatta Maaseutuverkostopalveluiden koulutuspakettitukea tammikuussa 2017 järjestettävään tilaisuuteen.

1.4. Päättyneiden hankkeiden vaikutukset (otetaan käyttöön v. 2017)
1.5. Toimintaympäristön muutos ja vaikutukset strategian toteutumiseen

V

aikka toimintaympäristö muuttuu koko ajan, mutta niin
radikaaleja muutokset, eivät ole, että strategia vaatisi
uudelleen suuntaamista. Maakuntauudistuksen vaikutukset
näkyvät tulevaisuudessa niin Aisaparin alueella kuin koko
Suomessa. Merkki Päällä -strategiassa suunnitelluin toimin
voidaan vastata myös maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

1.6. Tavoitteet vuodelle 2017

S

yksyllä 2017 laaditun ja vuosikokouksessa hyväksytyn
toimintasuunnitelman mukaan tulevana tullaan muun
muassa vahvistamaan Aisaparin strategian mukaista yhteispeliä. Yhteispelin tavoitteena on edistä kehittämisstrategian toteutumista ja hyödyttää omaa toiminta-aluetta eli pesäpallo termein saada ”kenttä rullaamaan”. Toiminnan tavoitteena on myös alueen kansainvälistäminen ja toimijoiden kansainvälistyminen. Leader-ryhmät ympäri Euroopan
muodostavat laajan verkoston, jonka kautta on mahdollisuus avata ovia maailmalle.
Hankkeiden vaikuttavuuteen ja tulosten esille tuomiseen
tullaan myös kiinnittämään huomioita. Valitettavan usein
hankkeen loppuvaiheessa tulee kiire ja hankkeen kautta
tapahtunut kehitys, oppiminen ja uudet avaukset jäävät
raportoimatta.

Isompi ongelma on se, että lait ja asetukset rajoittavat
tekemistä. Toiveena olisi mm. mahdollistaa pienemmät yritysten investoinnit, tukea yritysten markkinointia ja kehittämistä sekä tehdä kehittämishankkeissa yhteistyötä ja rakentaa kumppanuuksia myös laajemmin julkisen tahon kanssa
parhaiden mahdollisten toimintamallien aikaansaamiseksi.

tä
t
Kenllaa
ru

Meneillään oleva ohjelmakausi alkaa olla puolivälissä.
Merkki Päällä -strategiaa on
toteutettu monin eri hankkein
ja toimenpitein, mutta paljon on
vielä tekemättä. Strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi
on tarkoitus käyttää sekä omaa rahoituskehystä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita rahoituslähteitä.
Tavoitteena myös niin tulevalle vuodelle kuin myös koko
loppu ohjelmakaudelle on, että yksikään Aisaparin kehittämisstrategian mukainen hyvä hanke ei saa jäädä hakematta
ja rahoittamatta sen vuoksi, että hakija kokee järjestelmän
liian byrokraattiseksi tai että sähköiset järjestelmät eivät
toimi tai toimivat puutteellisesti.

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö

L

eader Aisapari on aktiivinen toimija alueellaan. Näkyvän
viestinnän avulla on tuotu esiin toimintaa, rahoitettuja
hankkeita sekä tiedotettu rahoitusmahdollisuuksista. Onnistumisena voidaan pitää Leader-ryhmän näkyvyyttä ja sen
lisääntymistä, yhä useammat ovat tietosia Aisaparista ja sen
olemassa olosta. Rahoituksen haku on vilkasta sekä uudet
että vanhat toimijat ottavat yhteyttä. Aina ei Aisaparin rahoitusta pystytä hyödyntämään, mutta silloin yritetään katsella hakijan kannalta muita mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja.
Aisaparin toimintarahalla toteutetaan aktivointia,

neuvontaa ja rahoitusta sekä saadaan aikaan toimintaa.
Sen lisäksi käynnissä ovat E-P:n Leader-ryhmien yhteiset
hankkeet Kylille –hanke, jossa kunkin Leader-ryhmän alueella on palkattuna oma koordinaattori. Hankkeessa aktivoidaan toimijoita muun muassa kylätestien ja kylä-suunnitteluneuvonnan avulla. Hankkeen tavoitteena on tukea
kyliä ja yhdistyksiä nii-den kehittämistoimissa sekä edistää
asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja kylien vetovoimaisuutta.
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Elle-viestii hanke, on E-P:n Leader-ryhmien yhteinen viestintähanke, joka huolehtii maakunnan Leader-ryhmien valtakunnallisesta tiedottamisesta, valmistaa viestintä-materiaalia ja julkaisee muun muassa Uhoo-uutisia. www.uhoo.fi Aisaparin osalta hankkeen yhdyshenkilönä toimii Päivi Kultalahti.
Aisaparin strategian 3. kärkeä toteuttava Kestävät kyläthanke on Aisaparin oma hanke. Hankkeessa välitetään tietoa
maaseudun asukkaille, maanomistajille, matkailuyrittäjille ja
päättäjille luonto- ja ympäristöosaamisen lisäämiseksi. Tavoitteena on myös parantaa vuorovaikutusta sovittamalla
yhteen matkailun, metsätalouden, keräilyn, metsästyksen
ja virkistyksen toimintoja. Hankkeen blogi löytyy osoitteesta: luontomaisemaymparisto.wordpress.com. Hankkeen
koordinaattorina toimii Aana Vainio.
Näiden jo päätöksen saaneiden hankkeiden lisäksi on
työn alla kansainvälinen ja alueiden välinen hanke, jonka nimi on ”Kotouttamisen hyvät käytännöt maaseutualueilla”.
Hankkeessa on kumppaneita yhteensä 16. Aisaparin lisäksi
suomalaisia Leader-ryhmiä kuusi, yksi ruotsalainen ja yksi
saksalainen Leader-ryhmä sekä seitsemän Leader-ryhmää
Itävallasta. Nimensä mukaisesti hankkeessa tuodaan yhteen
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toimijoita ja vaihdetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen kotouttamiseen. Aisaparilla hankkeen edistymisestä
vastaa Eeva Arpala.
Lappajärvellä on jo ohjelmakauden alussa toteutettu
Järviseudun Outdoors -hanketta sekä Georeitti-hankkeessa kerätty tietoa Järviseudun geologisesti merkittävistä
kohteista. Näitä hankkeita tukemaan käynnistettiin esiselvitys hanke, jossa kootaan yhteen tieto Kauhavan ja Lapuan alueen geologisesti merkittävistä luonto- ja ympäristökohteista. Hanketta hallinnoi Aisapari ja selvityksen tekijänä on geologi Teemu Öhman.
Aisaparin laatukäsikirjaa ”Näin Aisaparissa” täydennetään ja päivitetään muun työn ohella.
Ely-keskuksen ohjauskäynti pidettiin Aisaparilla 4.2.2016.
Neuvotteluissa todettiin ajankohtaisten asioiden lisäksi asiat jotka toimivat ja ne asiat, joihin pitäisi panostaa enemmän. Jatkossa sovittiin nämä ryhmäkohtaiset keskustelut
pidettävän kerran vuodessa, lisäksi ELY-keskus järjestää kerran vuodessa yhteisen aamukahvitilaisuuden kaikille EteläPohjanmaann Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajille
ja toiminnanjohtajille.

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä

A

isaparin merkitys alueen kehittäjänä on kasvanut sekä
toiminnan tekemisen ja saavutettujen tulosten kautta.
Monelle toimijalle Aisapari on ensisijainen kanava lähteä selvittelemään rahoitusta tai muita yhteistyömahdollisuuksia.
Me joko voimme itse olla avuksi tai ohjaamme hakijan, jos
mahdollista muihin rahoituslähteisiin tai yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Omasta osaamisesta ja muiden toimijoiden tuntemuksista ja ympärillä olevasta verkostoista on
hyötyä alueen toimijoiden avustamisessa ja neuvonnassa.
Tekemisen ja tulosten lisäksi Aisaparin näkyvyyden lisääntyminen on madaltanut yhteydenoton kynnystä. Aisaparin
rooli on olla ruohonjuuritasoa lähellä oleva, paikallistason
toimijoita tukeva ja neuvova ”lähirahoittaja”. Tuo rooli sopii
meille erinomaisesti ja siinä olemme oikeassa elementissä.
Ruohonjuuritason toimijan roolia tukee myös se, että Aisaparilla on kaksi toimistoa. Tämän vuoksi toimistomme on
helpommin saavutettavissa ja näkyvyyttä toiminnalle saadaan paremmin koko toiminta-alueella.
Omalla toiminta-alueella ollaan omasta rahoituskehyksestä rahoitettujen hankkeiden ohjausryhmien lisäksi mukana erilaisissa työryhmissä esim. Kauhavan maahanmuuttotyöryhmä, Hoiskontie 25:n innovaatio- ja koulutustyöryhmissä, Kuntayhtymä kaksineuvoisen alueella toimivassa hyvinvointityöryhmä sekä paikallisissa Yritys-Suomi -työryhmät sekä Alajärvellä että Kauhava, Lapua alueella ja Evijärven kunnostustyöryhmässä.
Oman toiminta-alueen ulkopuolella Aisaparin toiminnanjohtaja, Mervi Niemi-Huhdanpää, vaikuttaa Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen varajäsenenä, E-P:n Leader-ryhmien edustajana Ruralia-Instituutin neuvottelukunnassa ja

”

Aisaparin toiminta-alueella
hankkeen tilaisuuksien
järjestäminen on ilo, koska
yhteistyö Aisaparin kanssa
on niin sujuvaa.
Satu Järvenpää
Kolmen Vyyhti -hanke
– Etelä- ja Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan vesistöt ja ympäristö
yhdessä hyvään tilaan
maakuntauudistusta valmistelevassa ELMA-ryhmässä, jonka
toimialueena on elinkeinot- ja maaseudun kehittäminen. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti myös koko maakuntaa koskevan Yritys-Suomi -verkoston toimintaan. E-P:n Leader ryhmillä on kiertävä edustus maakunnan MYR:ssä ja MYR:n sihteeristössä, Vuonna 2016 Aisaparin toiminnanjohtaja oli MYR:n
varajäsenenä ja siirtyy vuorostaan vuonna 2017 MYR:n jäseneksi edustamaan E-P:n Leader-ryhmiä.
Kehittämissuunnittelija Eeva Arpala on mukana koko
Suomen Leader-ryhmien edustajana Maaseutupolitiikan
ekosysteemipalvelut -verkostossa ja kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti on Eteläpohjalaiset kylät ry:n hallituksen varajäsenenä ja Ruralia-Instituutin hallinnoiman Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hankkeen ohjausryhmässä sekä
Vyyhti III (Vesi- ja ympäristöt yhdessä hyvään tilaan) -hankkeen ohjausryhmässä.
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4. Yhdistys ja sen resurssit
Taustataho

Paikkakunta

Varsinainen
jäsen / varajäsen (vara)

J

Kauhava (Ylihärmä)

varsinainen

J

Kauhava (Kortesjärvi)

vara

J

Lappajärvi

varsinainen

Vuolle Jouko

J

Lapua

vara

(vuonna 2015
jäseniä oli 371)

Honkimäki Esa, siht.

J

Lapua

varsinainen

Sippola Harri

J

Kauhava

vara

Jäsenmaksun
maksaneita 54 %

Etula Jouko

J

Alajärvi

varsinainen

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2016 on 5.861,55 € ylijäämäinen. Aisaparin omien hankkeiden rahoitus kattaa hankkeista ja niiden toiminnasta aiheutuneet kulut.

Jäsenet ja kokoukset

Yhdistykset ja yritykset
Kunnat ja kaupungit
Jäsenmäärä yhteensä

Kangas Marketta,
hallituksen pj.
Nevamäki Mari
Mäkitarkka Ahti,
varapj.

Aisaparin jäsenet 2016
Yksityiset henkilöt

Hallituksen jäsenen
nimi

284
83
6
373

Jäsenmaksu oli vuonna 2016 yksityisiltä henkilöiltä 10,- €/
vuosi, yhdistyksiltä ja yrityksiltä 20,- €/vuosi sekä kunnilta
ja kaupungeilta 150,- €/vuosi. Lisäksi Aisaparin alueen ulkopuolisilla toimijoilla tai henkilöillä on
mahdollisuus liittyä Aisaparin kannatusjäseneksi.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 14.4.2016 Lapualla, DownTown Bowlingin kokoustiloissa, Kokouksen puheenjohtajana
toimi Paavo Latva-Rasku, Lapualta.
Paikalla oli 22 jäsentä. Sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi vuoden Intoilijana palkittiin DownTown Bowling Oy:n yrittäjät Harri Lahdensuo sekä Sari ja Juhani Riutta.
Intoilu-palkinnon sai puolestaan Luoma-ahon kyläyhdistys
Alajärveltä. Palkinnon vastaanotti Marjo Vistiaho.

Syyskokous pidettiin 27.10.2016, Vimpelin Jäykäntuvalla. Kokoukseen osallistui 18 henkilöä. Syyskokouksen esityslistalla olivat sääntömääräiset asiat,
mm Aisaparin hallitukseen saatiin
erovuoroisten tilalle uusia henkilöitä, lisäksi hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma
ja talousarvio.

Hallituksen kokoukset
Aisaparin hallitus on vuoden 2016 kokoontunut seitsemän kertaa. Hallituksen kokoukset on, vuosikokouksia
lukuun ottamatta, pidetty Kauhavalla LSK Business Parkin tiloissa.

Koivukoski Yrjö

J

Vimpeli

vara

Salo Aulikki

Y

Kauhava (Kortesjärvi)

varsinainen

Hanhikoski Antti

Y

Evijärvi

vara

Lassila Tiina

Y

Evijärvi

varsinainen

Alaviitala Kirsti

Y

Kauhava (Alahärmä)

vara

Vaurio Martti

M

Lapua

varsinainen

Aila Nina

M

Lapua

vara

Sipilä Kari

M

Alajärvi (Lehtimäki)

varsinainen

Luoma Heli

Y

Lappajärvi

vara

Mastomäki Johanna

M

Kauhava

varsinainen

Latva-Laturi Marjukka

M

Alajärvi (Lehtimäki)

vara

Korkiakangas Jarkko

Y

Kauhava (Alahärmä)

varsinainen

Pirttinen Maisa

Y

Kauhava (Ylihärmä)

vara

Anttila Loviisa

M

Vimpeli

varsinainen

Jaatinen Kirsti

M

Alajärvi

vara

Rinnankoski Matti

Y

Lapua

varsinainen

Kallio Kirsti

Y

Lapua

vara

Henkilöstö
Vuoden 2016 aikana on palkkaa
maksettu yhteensä seitsemälle
työntekijälle, joista neljä on ollut työssä koko vuoden ja muut
osa-aikaisena tai määräaikaisena.
Vuonna 2016 ovat Aisaparissa
työskennelleet:
toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää
1.1.– 31.12.2016
kehittämissuunnittelija Eeva Arpala 1.1. – 31.12.2016
toimistosihteeri Leena Tyynismaa 1.1. – 31.12.2016,
40 % työaika
kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti
1.1.– 31.12.2016
hankekoordinaattori Aana Vainio 1.6.–31.12.2016
(Kestävät kylät -hanke)
tiedottaja Marita Mattila 1.9 – 30.12.2016,
määräaikainen, hanketiedottaja
geologi Teemu Öhman 1.11.–31.12.2016, määräaikainen (Geologisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperintökohteet Kauhavalla ja Lapualla -hanke)

