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AISAPARI 2014–2020 :
MERKKI PÄÄLLÄ!

T

ämä on Aisapari ry:n paikallinen kehittämisstrategia
Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Lappajärven, Lapuan
ja Vimpelin alueelle. Tämä on hakemus paikalliseksi
Leader-ryhmäksi vuosille 2014–2020.

Pesäpallo on Suomen kansallispeli. Aisaparin alueella pesäpallo on myös osa
paikallisidentiteettiä. Mitä peliä Aisaparin alueella pelattaisiin jos ei olisi pesäpalloa? Pesäpallo kokoaa kylien ihmiset yhteen: pelaamaan, yleisöön, talkoisiin
tai huoltamaan. Samalla tavalla Aisapari haluaa koota ihmiset yhteen rakentamaan tulevaisuuden peliä: Jokaiselle löytyy oma pelipaikka kentältä tai tukijoukoista.
Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto SITRA on Maamerkit-ohjelmassa
selvittänyt maaseudun tulevaisuuden näkymiä. Selvityksen perusteella on selvää, että maaseudun merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutoksen torjunta vaatii siirtymistä kestävään biotalouteen. Samalla kasvavat paikallisen talouden merkitys ja mahdollisuudet. Lähienergia, luomu- ja lähiruoka
sekä luontoympäristön arvostus ja hyödyntämisen uudet mahdollisuudet tekevät maaseudusta tulevaisuuden tekijän. Maaseudun voima ei ole tiiviissä rakenteissa tai suuressa massassa – maaseudun voima syntyy luonnon resurssien
arvostamisesta ja älykkäästä hyödyntämisestä sekä paikallisista luottamusverkostoista, joilla on avoimet yhteydet globaalisti.
Myös Aisaparin alueen vahvuus on ihmisissä ja luonnossa. Voimakas
paikallisidentiteetti sitoo ihmiset kotiseutuun – toisaalta meillä on tilaa myös
uusille asukkaille ja ajatuksille. Tavoitteenamme on vahvistaa ja säilyttää niin
luonnon kuin inhimillisen potentiaalinkin monimuotoisuus. Haasteenamme
ovat ”ylhäältä määrätyt” muutokset rakenteissa ja väestön poismuutto. Vastaamme näihin paikallisilla vahvuuksilla: osaavilla ja luovilla ihmisillä, paikallisidentiteetillä sekä luonnon potentiaalien älykkäällä hyödyntämisellä. Maaseutu ja koko maailmamme on uuden kynnyksellä: Totuttu elämäntapamme on
kriisiytymässä ilmastomuutoksen ja talouden ongelmien vuoksi. Toisaalta juuri maaseudulla on avaimet kriisin ratkaisemiseen. Pistetään ”iso pyörä” pyörimään, MERKKI ON PÄÄLLÄ! 

Kauhavalla, kesäkuun 5. päivänä vuonna 2014
Teppo Ylitalo
puheenjohtaja, AISAPARI ry:n hallitus
Eeva Arpala
kehittämissuunnittelija, AISAPARI ry

Mervi Niemi-Huhdanpää
toiminnanjohtaja, AISAPARI ry

Merkki päällä!

2

VISIO

Aisaparin alue on vuonna 2020

VAHVA : osaava,

EVIJÄRVI
KAUHAVA

LAPPAJÄRVI

monipuolinen ja omavarainen,

VIMPELI

VIREÄ : asukkaat ja yhteisöt

LAPUA

ALAJÄRVI

osallistuvat aktiivisesti alueen
ylläpitoon ja uudistamiseen,

VILLI : uskallamme lähteä heikkojen

signaalien perään, kokeilla uutta ja uudistaa vanhaa,

VEHREÄ : luontoympäristöä arvostava

ja älykkäästi hyödyntävä, vähähiilinen yhteisö.

ALUEEN KUVAUS JA NYKYTILA
Pelikenttä eli toiminta-alue
Aisaparin toiminta-alue on kokenut yhdistyksen olemassa olon aikana monia muutoksia, vaikka maantieteellisesti alue on pysynyt samana.
Alun perin kahden seutukunnan – Härmänmaan ja Järviseudun – ja yhdeksän kunnan toiminta-alueella on yhdistyksen toisen Leader-kauden päättyessä kuusi kuntaa:
Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli.
Samat kunnat jatkavat toiminta-alueessa myös tulevalla

Yhdistykset
ja yritykset

Aisaparin
jäsenet
31.12.2013
Yhteensä 357 jäsentä

Kunnat ja
kaupungit
74 kpl

6 kpl
Yksityiset
henkilöt 277 kpl

ohjelmakaudella. Toiminta-alue kuitenkin laajenee, koska
Alajärven kaupunkiin vuoden 2009 alussa liittynyt Lehtimäen kunta tulee nyt osaksi Aisaparin aluetta.

Väestö
Aisaparin alueella asui Tilastokeskuksen arvion mukaan
vuoden 2013 lopussa 51 178 henkilöä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 alueella on asukkaita 49 396. Lapuaa lukuun ottamatta väestö on vähentynyt Aisaparin
alueen kunnissa, mutta vähenemisen vauhti on hidastunut. Vuonna 2012 tehty väestöennuste on positiivisempi
kuin väestöennuste vuodelta 2005.
Väestön koulutusaste on Aisaparin alueella ollut muuta maakuntaa matalampi ja on edelleen. Peruskoulun jälkeisen tutkinnon on Aisaparin alueella suorittanut n. 59,4
% 15 vuotta täyttäneistä (Etelä-Pohjanmaa 62,8 %). Kuitenkin nuorissa ikäluokissa erot ovat valtakunnallisestikin katoamassa, joten koulutuksen osalta ongelma on osin
korjaantumassa. Aisaparin alueen luvuissa näkyy kuitenkin alueen väestörakenne eli nuorten vähyys suhteessa yli
65-vuotiaisiin. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden työpaikkoja on Aisaparin alueella vähän: Tämä hankaloittaa
uusien asukkaiden sijoittumista alueelle ja sitä kautta väestön keskimääräisen koulutustason nousua.

Väestörakenne on alueella ongelmallinen: Väestön
huoltosuhde vuonna 2010 oli alueella keskimäärin 0,64
(Etelä-Pohjanmaa 0,57, koko maa 0,52). Väestö ikääntyy
edelleen, ja työikäisen väestön määrä vähenee. Tämä tuo
paineita palveluiden järjestämiseen ja toisaalta voi aiheuttaa työvoimapulaa joillain toimialoilla. Alueen yhteisinä
haasteina ovat muuttoliikkeen kääntäminen positiiviseksi
sekä yritysten työvoiman saannin ja vanhusten palveluiden
turvaaminen.
Ulkomaalaisten osuus väestöstä oli alueella vuonna
2010 keskimäärin 1,33 % väestöstä (Etelä-Pohjanmaa 1,1
%, koko maa 3,1 %). Maakunnallisessa vertailussa ulkomaalaisten suuri osuus selittyy alueen oppilaitosten ulkomaalaisilla opiskelijoilla, sekä alkutuotanon yritysten että teollisuusyritysten aktiivisella ulkomaalaisten rekrytoinnilla.
Vaikka ulkomaalaisten osuus on edelleen pieni, on odotettavissa, että maahanmuutto on jatkossa entistä tärkeämpi keino löytää työvoimaa alueen yrityksiin ja palveluihin.

1
2
3

Merkki päällä!

3

Maisema ja luonto
Kun kulkee läpi Aisaparin alueen länsi–itä -suunnassa,
saa poikkileikkauksen lähes koko Suomen maisemasta:
Lännessä eteläpohjalaista lakeutta jokineen, idempänä
järviä, metsää ja mäkisempää maastoa.
Alueella on arvokkaita kulttuurimaisemakokonaisuuksia, kuten Lapuanjoen Alajoen peltolakeudet, Kurejokilaakso ja Lappajärven ranta-alueet. Alue on harvaan asuttua, mutta maisemaa hallitsee ihmisen käden jälki: täysin
luonnontilaisia alueita ei juuri ole. Pieniä suojelualueita

kuitenkin löytyy: osa soista ja metsistä on suojeltu joko
NATURA-ohjelman kautta, tai yksityiset maanomistajat
ovat suojelleet erikoiskohteita METSO-ohjelman tuella.
Tarvetta rakennetun ympäristön ja perinnebiotooppien suojeluun on vielä olemassa, kun merkittäviä kohteitakin löytyy. Vesistöjen kuormitusta on saatu pienennettyä,
ja vesistöjen kuntoa parannettua useilla kunnostushankkeilla, mutta tekemistä vielä riittää. Alueen vesistöt ovat
tilaltaan pääosin joko tyydyttäviä tai heikkoja.

Elinkeinot
Aisaparin alueen elinkeinorakennetta hallitsevat toisaalta maa- ja metsätalous, toisaalta maaseutualueelle poikkeuksellisen kehittynyt energia-, rakennustuote- ja teknologiateollisuus.
Maa- ja metsätalous, mukaan lukien turkistuotanto,
ovat edelleen merkittäviä työllistäjiä. Turkistuotannon
merkitys syntyy erityisesti viennistä alueelle tulevista tuloista.
Matkailu oheispalveluineen on nouseva ala, jossa vetureina ovat Härmän, Simpsiön ja Lappajärven matkailukeskittymät. Luovat alat hyödyntävät alueen vahvaa kulttuuria liiketoiminnassaan.
Vaikka alueella on suuria teollisia yrityksiä, mikro- ja
pienyritystoiminta on vireää ja yrittäjyyttä arvostetaan
koko alueella.

Teollisuuden suurten tuotantoyksikköjen olemassa olo
parantaa alueen työllisyyttä ja elinkeinorakennetta, mutta tekee kuitenkin
alueesta myös haavoittuvan.
Pienellä paikkakunnalla keskisuuren yksikön lopettaminen
on valtava isku työllisyydelle ja
kunnan taloudelle. Alueella on kokemuksia niin valtion yksiköiden kuin puutuoteteollisuuden yli 200 työntekijän yksiköiden lopettamisesta.

Alueen yhteistyöverkostot ja ohjelmallinen kehittäminen
Aisaparin alue muodostettiin alun perin kahden seutukunnan, Härmänmaan ja Järviseudun alueelle. Seutukuntajako ei enää ole voimassa, ja Aisaparin alueen kuu-

den kunnan yhteistyöverkostot ovat moninaiset. Nämä
tiiviitkin verkostot eivät myöskään joka paikassa suinkaan noudata Aisaparin toiminta-alueen rajoja.
Lapua ja Kauhava ovat tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen
kanssa ja Järviseutuun kuulunut Kortesjärvi on osa Kauhavaa. Järviseudun ytimeen kuuluvat Evijärvi ja Lappajärvi myös kiinteässä yhteistyössä Kauhavan kanssa. Toisaalta myös Järviseudun seutukunnan alueen yhteistyö on
edelleen voimissaan. Järviseudun eteläiset kunnat Vimpeli, Alajärvi ja Soini muodostavat oman yhteistoimintaalueensa.
Ohjelmallisessa kehittämisessä Kauhava ja Lapua nojaavat voimakkaasti Seinäjoen seutuun. Järviseutu on
tehnyt kehittämisyhteistyötä Kuusiokuntien suuntaan.
Järviseudun alueen kehittämiseen vaikuttaa huomattavasti sen sijoittuminen maakunnan reunalle: Maakunnallisten hankkeiden vaikutukset eivät alueen toimijoiden
mukaan ulotu alueelle ja tarve seudullisiin kehittämistoimiin on huomattava. Järviseutu Alajärven johdolla, samoin kuin Kauhava ovat hakeutuneet työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan seutukaupunkiverkostoon.
Alueen toimijat ovat verkottuneet myös kansainvälisesti. Erityisesti suurten yritysten kautta kansainvälisiä kontakteja on runsaasti. Lisäksi kulttuurin ja opetuksen alalla osataan hyödyntää kansainvälisten verkostojen
mahdollisuudet.
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Leader-kausi 2007–2013: Onnistumisia ja haasteita
Kun vuosien 2007–2013 Leader-ohjelmaa valmisteltiin,
muodostui visiosta vuodelle 2013 seuraava: ”Ajassaan
elävä, elinvoimainen ja kilpailukykyinen – Aisaparin alue
vuonna 2013 houkuttelee nuoria pysymään ja palaamaan. Alue tarjoaa monipuolisia elämisen mahdollisuuksia. Ajan tasalla olevat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet
tuovat maailman lähelle, mutta ympärillä on kuitenkin
turvallinen ja rauhallinen elinympäristö 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
eläkeläisetkin. Kilpailukyky näkyy eri asioissa: elinkeinotoiminnassa, elämänlaadussa ja alueen vetovoimassa.”
Kuluneen rahoituskauden aikana alueen väestön väheneminen on hidastunut. Uusien asukkaiden houkutteluun on ryhdytty erilaisin toimenpitein, joista osa Leader-rahoitteisia. Yritysten kehittämishankkeilla on luotu
kilpailukykyä ja tuotettu innovaatioita, josta esimerkkinä
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Parhaat
Käytännöt 2010 -kilpailussa Vuoden Maaseutuinnovaationa palkittu alahärmäläisen Reijo Hautalan kehittämä
paloturvallinen valmispiippu.
Alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä on parannettu usean hankkeen voimin: Paikalliset yhdistykset ovat toteuttaneet virkistys- ja liikunta-alueiden kunnostushankkeita, lisäksi on teetetty suunnitelmia kevyen liikenteen
väylistä ja edistetty kestävää kulutusta ja tonttikauppaa.
Erityisesti koordinointihankkeiden avulla on saatu aiemmin hiljaiset kylät innostumaan toiminnan kehittämisestä; pieni rahoitus on usein kylille iso asia, ja tärkeä askel
kohti elävää kylää.

Nuorten aktivoiminen mukaan kehittämistoimintaan
ei ole onnistunut täysin toivotusti. Hyviä nuorille suunnattuja hankkeita on toteutettu, 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 päällekkäiseen työhön. Aktiivisella viestinnällä ja
avoimuudella on päästy hyvään alkuun, mutta tätä työtä
on syytä jatkaa.
Aisaparin aluetta ei voi pitää kovin yhtenäisenä, vanha seutukuntajako on jonkinlainen kulttuuriraja ja myös
taloudellisessa toiminnassa on eroa vanhan Järviseudun ja Härmänmaan välillä. Kuitenkin rahoitus ja toteutetut hankkeet jakautuvat hyvinkin tasaisesti koko alueelle
asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Aisaparilla on myös
kaksi toimistoa alueen eri osissa, jolla on pyritty parantamaan palvelua ja näkyvyyttä koko alueella.
Perustamisestaan lähtien Aisaparin toiminnan onnistumiseen on vaikuttanut alueen kuntien aktiivinen rooli sekä yksittäisten henkilöiden, 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.
Onnistumisena kauden 2007–2013 aikana voidaan
pitää yritysrahoituksella saatuja tuloksia. Rahoitetuista
yrityksistä oli uusia yhteensä 29. Uusia työpaikkoja saatiin yhteensä 76, joista miehille 54 ja naisille 22. Nuorten
osuus uusista työpaikoista 18,5 %. Säilytettyjä työpaikkoja yhteensä 120, joista miesten 85 ja naisten 35. Nuorten
osuus säilytetyissä työpaikoissa 12 %.

SWOT-analyysi
Analyysin tausta-aineistona on käytetty alueella tehtyjä strategioita ja suunnitelmia, valmisteluvaiheessa työstettyä avointa strategiadokumenttia sekä kuvatyöpajojen tuloksia. Myöhemmin analyysia on vielä tarkennettu
työryhmien avulla. Eri tahojen arvioita alueen sisäisistä
vahvuuksista ja heikkouksista, sekä ulkoisista mahdollisuuksista ja uhkista tiivistettiin teemoittelemalla samankaltaisia mainintoja yhteisen nimittäjän alle.
Alueen kuntien ja seutukuntien ohjelmissa ja strategioissa painottuvat elinkeinojen kehittäminen, väestökehitys ja kuntapalveluiden järjestäminen. Kärkitoimialat kuten rakennustuote- ja teknologiateollisuus sekä
pienyrittäjyys nähdään avaimena kehitykseen. Väestökehitykseen pyritään vaikuttamaan elinkeino- ja maankäyttöpolitiikan kautta. Samat teemat korostuivat myös verkkostrategian sisällössä. Palvelut, yrittäjyys, elinympäristö
ja yhteisöllisyys mainitaan usein.
Strategiaprosessin osana järjestetyissä Tulevaisuuden
Kuva -työpajoissa nousi voimakkaasti esiin luonnon merkitys alueen ihmisille. Luonto nähtiin arvona sinänsä, mutta
erityisesti vapaa-ajan vieton kautta voiman lähteenä. Luon-

toon liittyi myös yhteisöllisyyden elementti. Maaseutuympäristö ymmärrettiin liittyvän vahvasti maatalouteen
– luontomaiseman ja maatalousmaiseman yhdistelmästä
syntyy alueen asukkaan sielunmaisema, josta haetaan voimaa, terveyttä ja ravintoa. Luonnon lisäksi korostuvat ihmiset, yhteisöllisyys sekä vapaa-ajan harrastukset.
Työryhmät nostivat esiin erityisesti kylät, teknologiateollisuuden, vesistöt ja niiden monipuolisen hyödyntämisen, energiantuotannon ja paikallisen ruuan tuotannon ja
jalostamisen ketjujen kehittämisen
Aisaparin alueen ratkaiseviksi menestystekijöiksi
muodostuvat analyysin perusteella luonto ja sen älykäs
hyödyntäminen. Alueen heikkoudeksi nousevat yhteistyön puute ja rapistuva infrastruktuuri, jotka vaikeuttavat
sekä sisäisten voimavarojen että ulkoisten mahdollisuuksien hyödyntämistä.
Nelikentän analyysin tavoitteena oli löytää teemoja ja
tavoitteita, joissa yhdistyvät parhaiten strategianprosessin aikana esiin nousseet tarpeet. Nelikentän eri ulottuvuuksien leikkauskohdista nostetut kehittämismahdollisuudet on esitetty seuraavalla sivulla.
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VAHVUUDET <-> MAHDOLLISUUDET
Luonnonvarat ja ammattitaitoinen maa- ja metsätalous puhtaan, lähellä tuotetun ruuan ja energian tuottajina.
Luonto, kulttuurimaisema ja vapaa tila houkuttelevat matkailijoita ja muuttajia.
Erikokoiset ja erikoistuneet yritykset kestävän kasvun ja kansainvälistymisen moottorina.
Uudet innovaatioympäristöt ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet turvaavat paikallisesti luovuuden ja osaamisen hyödyntämisen sekä uusiutumisen.

VAHVUUDET:
Luovat, innovatiiviset ja taitavat ihmiset
Ikäihmisten taidot ja kokemus
Luonto, luonnonvarat ja maisemat: Lakeus,
vesistöt, metsät ja muutamat mäet
Mielenkiintoinen luonnon- ja kulttuurihistoria
Vastuuta ottavat yhdistykset ja yhteisöt
Yhteisöllisyys ja vahva paikallisidentiteetti
Sijainti rannikon ja Keski-Suomen välissä:
ulkoinen kuva jämäkkää pohjalaisuutta,
mutta joustavuuttakin löytyy
Kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisia yrityksiä
Pienyrittäjyys ja rohkeat yrittäjät
Vahva maa- ja metsätalousperinne
Runsaasti tilaa uusille asukkaille
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VAHVUUDET <-> HEIKKOUDET

HEIKKOUDET:

Alueen vahva imago yrittäjyydessä
Globaalit yhteydet
Maaseudun merkityksen kasvu:
bioenergian kysynnän kasvu, luomu- ja
lähiruuan arvostus
Maaseudun arvostuksen kasvu:
houkutteleva asuinpaikka
Matkailu
Olemassa olevan teollisuuden
kehittäminen
Olemassa olevien yhteisten tilojen ja
rakenteiden hyödyntäminen kylien ja
palveluiden kehittämisessä.
Kansainvälinen yhteistyö

MAHDOLLISUUDET <-> UHAT

Nostetaan luonnon arvostusta ja ”luonto-osaamista”, jotta luontoarvojen huomioiminen toiminnassa olisi mahdollista.
Kannustetaan eri sukupolvia osallistumaan
elinympäristön parantamiseen
Kehitetään perinteisestä yhteisöllisyydestä versio 1.2, jossa
virtuaaliyhteisöt toimivat fyysisen yhteisön rinnalla ja tukena.
Tuetaan paikallisyhteisöjä ja yhdistyksiä vastuun ottamisessa ja
uusien toimintamallien kehittämisessä.
Puhutaan hyvää: Itsestä, meistä ja omasta ympäristöstämme.
Paikallisidentiteetin vahvistaminen ja päivittäminen
historian, kulttuurin ja luonnon kautta.

Yhteinen tulevaisuuden visio puuttuu
Yhteistyön tekemisen taito ja tahto puuttuu
Selkeän ulkoisen kuvan puute:
imago kaipaa terävöittämistä
Uusien asukkaiden kotiutuminen hankalaa
Ympäristöä ei huomioida päätöksenteossa tai
toiminnassa
Kuntien rajat korkeat ja välimatkat
asenteissa pitkät
Avoimuuden puute
Ajelehditaan muutoksen mukana
yrittämättä vaikuttaa suuntaan
Huoltosuhde
Nuorten poismuutto
Alue näkyy usein negatiivisissa uutisissa
EU:n rahoitusta ei osata hyödyntää

MAHDOLLISUUDET:

T
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H
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<-> uolehditaany valinnoissa

Edistetään vuoropuhelua luonnon käyttömahdollisuuksista niin,
että toiminta- ja kehittämismahdollisuudet toteutuvat maa- ja
metsätaloudessa, energian tuotannossa, matkailussa, virkistyskäytössä, luonnon tuotteiden keräilyssä, metsästyksessä ja luonnon suojelussa.
Edesautetaan monipuolisen elinkeinorakenteen kehittymistä tukemalla uusien yritysten syntymistä uusille toimialoille.
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UHAT:
Kuntakentän ennakoimattomat ja jatkuvat
muutokset hämmentävät ja aiheuttavat epävarmuutta
Suurten työnantajien siirtyminen muualle
Maaseudun kehittämisen resursseja
leikataan
Yrittäjyyden kasvu- ja toimintaedellytykset eivät pysy hyvinä
Investoinnit karkaavat, kun alueen sisäinen
yhteistyö ei toimi
Olemassa olevan koulutuskapasiteetin
väheneminen
Palveluiden heikkeneminen ja
etääntyminen
Syrjäytyminen

HEIKKOUDET <-> UHAT
Ajelehtimisen sijaan, otetaan selvää mahdollisuuksista ja hyödynnetään niitä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Haetaan aktiivisesti uusia palvelujen tuottamisen muotoja huonon huoltosuhteen haittojen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
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PAIKALLISEN STRATEGIAN
KUVAUS JA TAVOITTEET
Paikalliset suunnitelmat, kehittämisohjelmat ja alueen
asukkaiden tarpeet muodostavat ”toiveiden tynnyrin”,
josta strategiaa varten on valittava Leader-työn painopisteet vuosille 2014–2020. On turha toistaa kaikkea
esille nostettua. Resurssit on parasta keskittää painopisteisiin, jotka sopivat Leader-toimintatavalla toteutettaviksi: Alueen ihmisten aktivointi onnistuu, kun puhutaan
heidän arvoistaan ja tarpeistaan. Toisaalta on hyödyn-

nettävä myös kunta- ja seutukuntatasolla tehtyä analyysia paikallisista tarpeista. Näiden yhdistelmästä löytyvät
Leader-toimintatavan mukaiset sosiaaliset innovaatiot,
joita tällä strategialla tehdään näkyviksi ja toimiviksi.
Aisaparin strategia on osa Eurooppa 2020 -strategian
toteutusta: Älykäs, vihreä ja osallistava kasvu muunnetaan tässä paikallisessa strategiassa paikallista yhteisöä
palveleviksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.

YHTEISPELI

KÄRKI
Strategiaprosessin
ja alueen nelikenttäanalyysin perusteella
pelitaktiikaksi
valitaan

YHTEISPELI

on strategian painopisteet
läpileikkaava teema.

Kehittämisen painopisteiksi nostetaan:
Alueen elinvoimaisuus: Yrittäjyys ja teollisuus
kestävän kasvun moottorina, palvelut ja työpaikat;
Vetovoimaisuus ja viihtyisyys.
Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen.
Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian
ja elinympäristön lähteenä.

PELITAKTIIKKA: YHTEISPELI
Alueen voimavaroista suurimmat ovat luonto ja ihmiset.
Luovien ja osaavien ihmisen potentiaali on mahdollista
hyödyntää, kun päästään yli yhteistyön aloittamisen vaikeudesta. Luottamuksen rakentaminen yritysten, julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja asukkaiden välillä
luo tilaa uusille ajatuksille ja innovaatioille. Innovoinnin
edellytyksiä ovat uteliaisuus, sosiaalisuus, luovuus, luottamus, epämuodollisuus, joita ruokkimalla alueen heikkoudet voidaan voittaa. Kehittämisen tulokset ovat sitä
parempia, mitä enemmän ihmisiä on mukana tekemässä ja hyötymässä tuloksista. Osaamiskeskittymät ja pienemmät innovaatioympäristöt tuottavat heikoista signaaleista uutta liiketoimintaa ja elinvoimaa.
Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on, että
alueen kehittäjät pystyvät tekemään yhteistyötä entistä
paremmin. Esimerkkinä yhteistyöstä on Aisapari aktiivisesti mukana paikallisissa Yritys-Suomi -verkostoissa
Yhteistyön sujuminen edellyttää luottamusta ja luottamus avoimuutta. Näiden avulla voidaan luoda kehittä-

miseen yhteiset pelisäännöt. Yhteistyö tarkoittaa myös
sitä, että jokainen kehittämistoimi hyödyntää useampaa
tahoa, parhaimmillaan useampaa alaa. Esimerkiksi viihtyisän ympäristön kehittämisestä hyötyvät niin asukkaat
kuin matkailijat. Siksi vuoropuhelua ja yhteistoimintaa
tarvitaan jatkuvasti myös eri painopistealueiden välillä.
Yhteistyö tarkoittaa myös yhteyksiä alueen ulkopuolelle. Aisapari tekee yhteistyötä muiden Leader-ryhmien kanssa niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja kannustaa
myös alueen toimijoita tähän.
Kansainvälisessä yhteistyössä panostetaan alueen
toimijoiden tarpeiden ja resurssien mukaiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on löytää paikallisille toimijoille uusia ajatuksia, taitoja ja yhteistyökumppaneita. Tämä on
tärkeää erityisesti aloilla, joilla paikallisesti on vähän toimijoita. Myös paikallisissa hankkeissa kannustetaan kansainvälisiin kontakteihin. Olemassa olevia yhteyksiä mm.
Irlantiin, Pohjois-Irlantiin ja Saksaan pidetään yllä ja vahvistetaan.
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YKKÖSKÄRKI: Alueen elinvoimaisuus

TAVOITE: Kukoistava pienyrittäjyys alueen muun yritystoiminnan tukena
TOTEUTUS: Tuetaan erityisesti uusille toimialoille perustettavia yrityksiä, jotta yritystoiminta
alueella ei yksipuolistu.
Alueen vahvan yrittäjähengen uusiutumista tuetaan tukemalla niitä rohkeita ihmisiä, jotka haluavat
perustaa oman yrityksen tai jatkaa jo olemassa olevan
yrityksen toimintaa. Elinkeinojen ja yritysten monipuolisuus tukee alueen resilienssiä, vetovoimaa ja viihtyisyyttä.
Leader-toimintatapa sopii erityisesti uusien ja luovien alojen tukemiseen. Palvelualan yritykset ovat
tärkeitä naisten työllistäjiä. Panostetaan aloille, jotka perustuvat paikallisiin vahvuuksiin: Hyödynnetään
matkailualan mahdollisuudet ja luonto vetovoimatekijänä. Luontoon ja perinteisiin liittyvät ohjelmapalvelut

monipuolistavat palvelutarjontaa. Matkailualan mahdollisuus ovat myös paikalliset tapahtumat, erityisesti
urheilu, liikunta ja kulttuuri tuovat alueelle ulkopuolisia kävijöitä. Kannustetaan matkailualalla toimivia yrityksiä yhteistyöhön.
Luodaan edellytyksiä osuuskuntien perustamiselle
siellä, missä perinteinen yritystoiminta tai yhdistystoiminta eivät palvele uusien elinkeinojen synnyttämistä.

MITTARIT: Alueelle perustetaan uusia yrityksiä ja olemassa olevat laajentavat; Uusien yritysten
ja työpaikkojen määrä (Miehet/naiset, alle 35 v.).
Uudet matkailualan yritykset – olemassa olevat
yritykset kehittyvät ja löytävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

TAVOITE: Paikallisen luovuuden ja osaamisen resurssien
uusiutuminen ja hyödyntäminen
TOTEUTUS:

Perustetaan avoimia, yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvia työtiloja, sekä paikallisia, joustavia innovaatioympäristöjä. Aisaparin
Leader-toimisto voi tulevaisuudessa muodostaa paikallisen innovaatioekosysteemin rungon. Tavoitteena on mahdollistaa ihmisten ja ideoiden kohtaaminen, luottamusverkoston syntyminen ja resurssien
jakaminen yhteisen kehittämistehtävän hyväksi.
Olemassa olevat yritykset eri aloilla tarvitsevat tukea innovaatiotoimintaan. On tarpeen kehittää maa		
seutualueella sopiva, paikallinen ja
joustava innovaatiojärjestelmä yhteistyössä
alueen eri alojen
osaamiskeskittymien kanssa.
Maaseudulle
tyypilliset
käytännönläheiset
innovaatiot
edellyttävät
arvostusta
ja räätälöityjä innovaatioympäristöjä.

Tuetaan yritysten uusiutumista, yhteistyötä ja luovien alojen yrittäjyyttä sekä erityisesti naisten yrittäjyyttä. Jo toimivissa yrityksissä on osaamista ja potentiaalia, jonka hyödyntämisestä on huolehdittava.
Aisapari tukee yrityksiä innovoinnista, kokeiluissa, toiminnan laajentamisessa ja tuotekehityksessä. Kannustetaan olemassa olevia yrityksiä siirtymään ympäristöystävällisiin toimintatapoihin ja paikallisen energian
käyttöön.
Yritysten välinen yhteistyö auttaa niin pieniä kuin
suuria kehittymään. Alueen metallialan yritysten hyvät
käytännöt on tarpeen levittää myös muille aloille.
Kehitetään kyliä innovaatioympäristöinä sekä kyliin ja kylien kehittämiseen liittyvää innovaatiotoimintaa. Kylissä tehdään jatkuvasti paikallisesti merkittäviä
sosiaalisia innovaatioita. Tämän toiminnan tekeminen
näkyväksi ja levittäminen alueella parantaa kehittämisen vaikuttavuutta. Kylä innovaatioympäristönä tarvitsee tutkimusta ja tukea.

MITTARIT: Uudet yritykset ja innovaatiot,
jotka perustuvat luovuuteen ja osaamiseen;
perustettavat innovaatiosolut ja -ympäristöt.

Merkki päällä!
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TAVOITE: Monipuoliset ja laadukkaat lähipalvelut
TOTEUTUS:

Tuetaan paikallisyhteisöjä palvelutarpeiden kartoittamisessa ja palveluiden suunnittelussa. Kyläsuunnitelmiin voidaan liittää kylien palvelutarpeiden ja -resurssien kartoitus. Tämä toimii
pohjana, kun kylä neuvottelee kunnan ja palvelutarjoajien kanssa. Kylätoimijoiden koulutus ja yhteistyö
sekä paikallisten yritysten tukeminen ovat osa palveluiden kehittämistä.
Rohkaistaan kyliä, julkista sektoria, paikallisia yri-

tyksiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön palveluiden järjestämisessä. Haetaan uusia tapoja tuottaa palveluita
kumppanuuteen perustuen ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on, että lähipalveluita arvostetaan osana
alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

MITTARIT: Uudet palvelujärjestelmät ja pal-

velut. Uudet palvelualan yritykset ja muut palvelutuottajat.

TAVOITE: Alue vetovoimaisena asuinpaikkana ja
yritysten sijoittumispaikkana
TOTEUTUS: Ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan asumisen vaihtoehtoja, kestävää liikkumista
ja viihtyisää ympäristöä. Aisapari edistää asuinympäristöjen suunnittelua ja kehittämistä yhdessä alueen
asukkaiden kanssa. Asumiseen haetaan erilaisia ratkaisuja erilaisille ihmisille keskustoista, kylistä ja hajaasutusalueilta. Asumisen maalla on oltava kestävää:
Asuminen, liikkuminen ja harrastaminen on oltava
mahdollista ekologisesti, edullisesti ja turvallisesti.
Viihtyisää ympäristöä arvostetaan, mutta arvostus on myös viihtyisyyden edellytys: Vanhojen rakennusten ja kulttuuriympäristöjen kunnostusta tuetaan
tiedotuksella, koulutuksella ja taloudellisella tuella.
Asukkaita rohkaistaan huolehtimaan ympäristönsä
kunnosta ja siisteydestä eri tavoin. Asuinalueen turvallisuus on monen tekijän summa. Aisapari kannustaa
kyliä tekemään turvallisuussuunnitelmia ja suunnittelemaan
kevyenliikenteenväyliä, mutta myös tutustumaan naapuriin ja järjestä- mään juhlia.

Kehitetään muuttajille suunnattuja palveluja yhteistyössä kuntien, oppilaitosten, työnantajien ja yhdistysten kanssa. Alueen väestön määrän väheneminen on saatava pysähtymään. Jokainen muuttaja on
tärkeä, ja erityisen tärkeää on saada asukkaat pysymään. Jos muuttaja kokee itsensä tervetulleeksi, ollaan jo pitkällä. Muualta alueelle tuleva tarvitsee
”perehdytystä”, jotta uusi elämä maalla voi alkaa mukavasti. Jotta ihminen sitoutuu paikkakuntaan, tarvitaan asunnon ja työpaikan lisäksi sosiaalisia suhteita ja
verkostoja. Näiden luomisessa auttavat kyläyhdistykset, järjestöt ja harrastukset. Muuttajien palveluiden
kehittämisessä tehdään yhteistyötä laajasti eri tahojen
kanssa. Palveluiden sisällössä huomioidaan niin maassa- kuin maahanmuuttajatkin.

MITTARIT: Uudet asumisen ja yrittämisen
ympäristöt. Kyläsuunnitelmat osana maankäytön
suunnittelua.

Asumiseen haetaan erilaisia ratkaisuja erilaisille ihmisille
keskustoista, kylistä ja haja-asutusalueilta.
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KAKKOSKÄRKI: Paikallisten yhteisöjen
ja identiteetin vahvistaminen

TAVOITE: Ihmisten ja yhteisöjen vahva keskinäinen luottamus
ja hyvät yhteistyötaidot
TOTEUTUS: Puhutaan hyvää: itsestä, meistä ja

omasta ympäristöstämme. Itsemme ja ympäristömme arvostaminen on lähtökohta muiden arvostukselle. Me ruokimme positiivista viestiä muistuttamalla
itseämme omista ja alueemme vahvuuksista. Näin
tuemme paikallista identiteettiä ja imagoa. Oman
alueen osaamista voi tuoda esille verkostoitumalla paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti,
sekä kulttuurin keinoin.
Tuetaan kylien välistä sekä kylien ja kuntien välistä
vuoropuhelua ja yhteistyötä kylien, lähidemokratian
ja lähipalveluiden kehittämisessä. Kylät voivat ottaa
isompaa roolia paikallisessa kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Tämä vaatii osaamista ja resursseja, joita kylät voi hankkia yhteistyössä muiden
kylien kanssa. Kylät voivat olla koko kunnan kehittämisen voimavara, jos yhteistyö toimii. Aisapari toimii jatkossakin kylien tukena ja verkostojen luojana. Aisapari tukee myös lähidemokratia aloitteita ja kokeiluita.

Luodaan omalla toiminnalla avointa ilmapiiriä paikalliseen kehittämiseen. Luottamusta rakennetaan
yhteistyöllä ja avoimuudella. Aisapari on luotettava
yhteistyökumppani, joka verkottaa alueen toimijoita keskenään. Näin syntyy uutta yhteistyötä ja uusia
luottamussuhteita. Luottamus ja yhteistyö ovat tärkeä osa myös elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyden tukemista. Pienten yritysten verkoissa yksinyrittäjä saa tukea muilta. Myös yrittäjyyttä tukevat tahot
hyötyvät yhteistyöstä – josta taas hyötyy yrittäjä. Kehittämistoimien yhteensovittaminen vaatii arjen luottamusta ja yhteistyötä toimijoiden välillä. Aisapari
edistää kehittäjien yhteistyötä toimimalla avoimesti
ja lähellä yhteistyökumppaneitaan.

MITTARIT: uudet yhteistyöelimet, yhteisöt ja

piirit; päivitetyt kyläsuunnitelmat. Ennen yksin tehtyjä
asioita tehdään nyt yhdessä; hyvät uutiset.

TAVOITE: Perinteinen yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja yhteisöt
ehkäisemässä syrjäytymistä ja rakentamassa luottamusta
TOTEUTUS:

Rohkaistaan eri-ikäisiä ihmisiä osallistumaan elinympäristönsä parantamiseen.
Suunnitellaan toiminta ja tapahtumat niin, että eriikäiset ihmiset kohtaavat niissä luontevasti. Huolehditaan myös siitä, että sekä miehet että naiset kokevat itsensä tervetulleeksi ja tarpeelliseksi yhteisön
kehittämisessä. Aisapari edistää yhteisöllisyyden rakentamista niin perinteisesti kylissä kuin virtuaaliyhteisöissä verkossa. Fyysiset ja virtuaaliset yhteisöt
tukevat toisiaan, aktivoivat ihmisiä ja lisäävät luottamusta.
Tuetaan paikallisyhteisöjä vastuunottamisessa
ja uusien toimintamallien kehittämisessä. Yhdessä tekeminen yhdistää: Kyläsuunnittelu, talkoot ja
juhlat ovat tärkeä osa kylien yhteisöllisyyttä. Tämä
yhteisöllisyys tuodaan myös kirkonkyliin ja taajamiin. Asukasyhdistysten tai -toimikuntien perustaminen taajamiin on osa Aisaparin uutta kylästrategiaa. Aisapari toimii kylien – myös niiden pienien ja
hiljaisten – resurssina kehittämistyössä. Uudet toimintamallit ja –tavat voivat liittyä kylätoiminnan organisoitumiseen, uusiin tapahtumiin tai toimintamuotoihin, yhteistyöhön ja liiketoimintaan, kylästä

ja sen lähtötilanteesta riippuen.
Kehitetään lähidemokratiaa ja kansalaisvaikuttamista. Kylien ja kunnan vuoropuhelun tavoitteena on
lähidemokratian turvaaminen. Aisapari tukee alueen
kuntia ja kyliä toimimaan lähidemokratian suunnittelussa ja kehittää yhdessä kylien kanssa kansalaisvaikuttamista, jolla on vaikutusta.
Parannetaan kylätoiminnan kuvaa ja kehitetään
kylätoimintaa yhdessä kylien kanssa niin, että toiminta houkuttelee lisää eri ikäisiä aktiiveja. Tuodaan esiin
vapaaehtois- ja talkootyön tuloksia esim. sosiaalisen
tilinpidon menetelmällä. Kerätään ja jaetaan tietoa
luottamusta ja kylähenkeä paranvista toimenpiteistä
kylissä. Kehitetään malli, jolla erityisesti syrjätymisvaarassa olevat kyläläiset saadaan mukaan talkoisiin
ja muuhun toimintaan.

MITTARIT: Kylätoiminta synnyttää uusia toimintamuotoja ja lisää ihmisten välistä kanssakäymistä;
Kyläyhteisön potentiaalia hyödynnetään uudella
tavalla. Aktiivisten kylien määrä ja kylissä tapahtuva
toiminta kehittyvät positiivisesti.

Merkki päällä!
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TAVOITE: Paikallisidentiteetin vahvistaminen
TOTEUTUS: Vahvistetaan ihmisten kokemaa
paikallisuutta perinteen ja historian – tarinoiden ja
elämysten – avulla. Lisäksi tuodaan esiin uusien asukkaiden kokema paikallisuus ja monijuurisuus, joka uudistaa ja elävöittää paikan identiteettiä. Paikallisen
identiteetin päivitys vastaamaan nykypäivän asukkaan identiteettiä luo mahdollisuuksia alueen uudistumiselle. Erityisesti nuoret voivat toimia paikallisuuden ja kotiseudun uudelleen määrittäjinä. Samalla

sitoutuminen kotiseutuun kasvaa.
Uudet tavat tuoda esiin ja vahvistaa paikallisuutta voidaan hyödyntää myös matkailun kehittämisessä.
Vahva identiteetti auttaa erottumaan ja luomaan uusia
tuotteita.

MITTARIT:

Uudentyyppiset tavat tuoda esiin
paikallista historiaa ja perinnettä. Uudenlaiset paikallisuuden ilmentyvät ja nuorten aktivoituminen.

TAVOITE: Kansainvälisyys kotiseutua kohentamassa
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TOTEUTUS: Lisätään paikallisen kehittämisen
vaikuttavuutta tuomalla alueelle vaikutteita, osaamista ja ideoita muilta Leader-alueilta. Ponnistamme
maailmalle omien vahvuuksiemme ja perinteidemme
avulla.
Kannustetaan erityisesti nuoria yhteistyöhön muiden maiden Leader-alueiden nuorten kanssa. Kulttuurialan yhteistyö on matalan kynnyksen keino saattaa ihmiset yhteen ja tutustumaan toisiinsa.
Yhteistyön avulla näkemys omasta kotiseudusta

ja paikallisesta identiteetistä jäsentyy ja syntyy ymmärrys erilaisten alueiden ja ihmisten samanarvoisuudesta.
Ympäristö- ja energia-ala hyötyvät innovaatioiden
ja osaamisen siirrosta Suomessa ja muiden maiden
Leader-alueiden kanssa. Tavoitetta voidaan toteuttaa
sekä kansainvälisissä että paikallissa toimenpiteissä.

MITTARIT: Kansainvälisiin hankkeisiin ja tapah-

tumiin osallistuneet yhteisöt ja ihmiset. Kansainvälisten kontaktien määrä. Yhteistyötoimien määrä.

KOLMOSKÄRKI: Luonto ja luonnonvarat
puhtaan ruuan, energian ja
elinympäristön tuottajina

TAVOITE: Luonto ja maisemat, elävä kulttuurimaisema ja hyväkuntoiset
vesistöt työn ja elämysten lähteinä
TOTEUTUS:

Nostetaan luonnon arvostusta ja
luonto-osaamista, jotta luontoarvojen huomioiminen
kehittämisessä ja toiminnassa on mahdollista. Luonnon merkitys ihmiselle myönnetään, mutta se ei aina
näy käytännön toimissa. Tarvitaan tietoa, osaamista ja osallistamista, jotta asukkaille tärkeitä luontotai kulttuuriympäristökohteita ei pilata kehittämisen
innossa. Aisapari tukee hankkeita, jotka lisäävät paikallisten toimijoiden ympäristöosaamista. Omassa
toiminnassaan Aisapari huolehtii ympäristöarvojen
huomioimisesta päätöksenteossa ja toiminnassa. Rahoitettavien toimenpiteiden valintaa varten luodaan
oma, Leader-toimintatapaan sopiva ympäristövaikutusten arvioinnin malli ja ja ohjeisto hankkeille ympäristövaikutusten huomioimisesta.
Luontoympäristössä liikkuu monenlaista väkeä:
Tavoitteena on edistää vuoropuhelua luonnon käyttömahdollisuuksista niin, että toiminta- ja kehittämis-

mahdollisuudet toteutuvat maa- ja metsätaloudessa,
energian tuotannossa, matkailussa, metsästyksessä,
keräilyssä, kalastuksessa, virkistyksessä ja suojelussa. Luontoon ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehittäminen aiheuttaa usein vastakkainasettelua eri toimijoiden kesken. Aisapari voi omin toimin
tai yhteistyössä muiden kanssa järjestää mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun luonnon hyödyntämisestä. Lisäksi vuoropuhelua käydään tarvittaessa
yksittäisten toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä. Luontoyrittäjien yhteistyöverkostojen kehittämisellä on mahdollista nostaa laatua, tehostaa markkinointia ja luoda myös tilaa uudelle yrittäjyydelle.

MITTARIT: Vesistöt ja puhdas luonto hyödynnetään
vetovoimaisen elinympäristön suunnittelussa; paikallisia
ympäristöarvioinnin käytäntöjä kehitetään ja otetaan
käyttöön; hankkeita toteuttavat eri tahot yhdessä.
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TAVOITE: Monimuotoinen ja hyvinvoiva kulttuuri- ja luontoympäristö
TOTEUTUS:

Tuetaan paikallistoimijoiden tavoitteita paremman ympäristön puolesta, edistetään
rakennetun ympäristön kunnostamista ja suojelua.
Aisapari tukee yhdistyksiä ja kyliä, jotka haluavat säilyttää arvokkaita paikallisympäristöjä elävänä osana
kotiseutuaan tai kunnostaa vesistöjä ja perinnebiotooppeja. Edistetään maiseman- ja vesistönhoidossa syntyvien jätteiden hyödyntämistä esim. energiantuotannossa.

Nostetaan esiin paikallisesti merkittäviä luonto- ja
kulttuuriympäristökohteita, myös yllättäviä. Ympäristön ja paikalliskulttuurin suojelu nivotaan yhteen niin,
että paikallinen identiteetti ja tarinat säilyvät hoidetussa ja elävässä kulttuuriympäristössä.

MITTARIT:

Vesistöjen hyvä ekologinen tila;
Luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet;
kunnostetut kulttuuriympäristökohteet ja reitistöt

TAVOITE: Omavarainen ja vahva paikallistalous
TOTEUTUS: Edistetään siirtymistä biotalouteen; kannustetaan uusiutuvan ja paikallisen energian käyttöön sekä energian pientuotantoon; lämmön,
sähkön ja liikennepolttoaineiden osalta. Paikallista,
uusiutuvaa energiaa tuottamalla ja käyttämällä riippuvuus alueen ulkopuolisesta energiasta vähenee ja
paikallinen talous kehittyy. Energiaa voidaan tuottaa paikallisesti monella tavalla; puu, turve, biojätteet, tuuli ja aurinko voivat toimia energian lähteenä.
Myös vesivoiman hyödyntämisessä voidaan kehittää
ja ottaa käyttöön uusia tekniikoita.
Vahvistetaan paikallisia ruokaketjuja osana paikallistaloutta; kannustetaan alueen asukkaita ja toimijoita kokeilemaan erilaisia tapoja tuottaa ja jakaa lähiruokaa. Kalastuksen ja keräilyn liittäminen osaksi
maatalouden lähiruokaketjuja tekee kaikkien toimin-

nan mielekkäämmäksi. Tehdään villiruokabrändi, joka
tuo lautasille metsien, soiden ja vesien antimet. Kartoitetaan mahdolliset luomukeruualueet ja edistetään
niiden rekisteröimistä. Edistetään paikallisten maatilojen erikoistumista, elintarvikejalostuksen käynnistämistä ja kehittämistä sekä alan tietotason nostoa.
Vähennetään hävikkejä ja parannetaan materiaalitehokkuutta ja materiaalien kiertoa. Edistetään materiaalikiertoa ja jätteiden uusiokäyttöä sekä niihin
liittyviä innovaatioita. Haetaan uusia käyttömahdollisuuksia esim. jätteelle energiantuotannossa

MITTARIT:

Energiaomavaraisuusasteen kasvu;
uusien energiamuotojen käyttöönotto; paikallisten
raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuotannon ja jakelun monipuolistuminen

Strategian määrälliset tavoitteet:
Uudet yritykset kpl
Uudet työpaikat kpl
Säilytetyt työpaikat
Koulutuksiin osallistuvat kpl
Innovaatiot ja uudet toimintatavat
Perustetut yhdistykset /Yhteisöt / osuuskunnat kpl
Talkootunnit
Kunnostetut luonto- ja kulttuuriympäristökohteet kpl
Kylien kehittämiseen liittyvät suunnitelmat
Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät
tilaisuudet ja kampanjat
Uudet paikallisen ruuan ja energian jakeluketjut
Energiaomavaraisuutta vahvistavat investoinnit

60
100
160
200
10
20
62 000
20
50
15
5
15

Suunnitelma Aisaparin Merkki
päällä -strategian laadullisten
ja määrällisten tavoitteiden
seurannasta ja vaikutusten
arvioinnista on koottu
Sosiaalisen tilinpidon budjettiin.
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STRATEGIAPROSESSIN KUVAUS
Leader-strategian tulee olla kokeileva ja rohkea, ja samalla sen on oltava kiinni paikallisessa todellisuudessa. Tavoitteena strategiatyöskentelyssä oli saada strategian taakse mahdollisimman laaja joukko toimijoita, ja
näin tehdä strategiasta aidosti paikallinen.
Paikallisen strategiaprosessi alkoi vuonna 2011 työsuunnitelman tekemisellä ja reunaehtojen selvittämisellä. Varsinainen valmistelu tehtiin pääasiassa vuosina
2012–14. Lähtökohtana strategiatyölle oli komission tiedonanto maatalouspolitiikan linjoista. Tämän lisäksi käytiin läpi Eurooppa 2020 strategia, Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja lukuisia määrä toiminta-alueen
kuntien, kaupunkien, seutukuntien ja yhteistoiminta-alueiden strategioita. 
Näistä asiakirjoista johdetut tavoitteet käsiteltiin Aisaparin hallituksessa helmikuussa 2012. Alkuvuodesta
tehtiin arviointi Aisaparin alueellisesta vaikuttavuudesta,
joka toimi myös uuden strategian pohjana.
Strategiatyö avattiin verkossa 3/2012, kun avoin strategia-asiakirja julkaistiin vapaasti täydennettäväksi. Linkki asiakirjaan jaettiin sähköpostilla sidosryhmille, Aisaparin kotisivuilla, sekä Aisaparin Facebook-ryhmässä useaan
otteeseen. Asiakirjaa täydensi nimettömänä 25 henkilöä.
Asiakirjan avulla kerättiin aineistoa SWOT-analyysiin ja
strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun.
Tavoitteiden asettelun tueksi pidettiin myös avoimia
kuvatyöpajoja lähinnä kesämarkkinoilla. Niillä saatiin nopeasti kerättyä mielipiteitä ja ajatuksia myös sellaisilta,
jotka eivät voineet tai halunneet täydentää strategiaasiakirjaa. Myös kuvatyöpajaan oli mahdollista osallistua
verkossa. Yhteensä kuvatyöpajaan osallistui 137 henkilöä.
Aisaparin jäsentiedotteessa kerrottiin suunnittelun
etenemisestä vuoden 2012 aikana kolme kertaa, vuoden
2013 aikana 2 kertaa, ja samalla pyydettiin osallistumaan
suunnitteluun. Aisaparilla on 350 jäsentä, ja tiedote jaetaan heidän lisäkseen 450 yhteistyökumppanille ja luot-

Kuvatyöpajoissa kerättiin mielipiteitä kentältä.

Asiantuntijaryhmät käsittelivät strategian pääteemoja,
tarkensivat toimenpiteitä, ja kartoittivat alueen toimijoita
tamushenkilölle. Kommentteja strategiasta saatiin puhelimitse, sähköpostitse tai facebookin kautta yhteensä 10.
Strategiaa käsiteltiin prosessin aikana lähes jokaisessa
Aisaparin hallituksen kokouksessa. Strategian ensimmäinen versio hyväksyttiin Aisaparin hallituksessa elokuussa
2012 ja tämän jälkeen se lähti kommenttikierrokselle alueen kuntiin. Kommenttien perusteella strategialuonnosta tarkennettiin, ja lokakuussa 2012 jätettiin ensimmäinen luonnos maa- ja metsätalousministeriöön.
Työ jatkui vuoden 2013 alussa, jolloin koottiin asiantuntijaryhmiä. Ryhmät käsittelivät strategian pääteemoja, tarkensivat toimenpiteitä, ja kartoittivat alueen toimijat, jotka voivat olla strategian toteuttamisessa mukana.
Kolmessa ryhmässä oli yhteensä 75 jäsentä.
Strategian päivityksen tueksi perustettiin myös Facebook-ryhmä ”Merkki Päällä 2020”, johon kutsuttiin työryhmien jäsenet sekä muita aktiivisia alueen asukkaita.
Ryhmässä jaettiin työryhmien tuloksia.
Tämän jälkeen strategia muokattiin siihen muotoon,
että se voitiin hyväksyä Aisaparin hallituksessa. Strategialuonnos lähetettiin maa- ja metsätalousministeriöön kesäkuussa 2013 ja sitä täydennettiin saadun palautteen perusteella. Strategialuonnoksesta pyydettiin vielä lausuntoja
alueen yhdistyksiltä, yhteensä 105 kpl. Yhdistysten joukossa oli kyläyhdistyksiä, urheilu- ja metsästysseuroja,
järjestöjen paikallisyhdistyksiä, riistanhoitoyhdistyksiä,
nuorisoseuroja, yrittäjäyhdistyksiä ja maatalousseuroja.
Lausuntoja saatiin 16 kappaletta, joiden perusteella strategian toimenpiteitä voitiin tarkentaa. Erityisesti käytiin
vielä läpi nuoriin liittyvät toimet, sekä esitystavan selkeys
ja konkreettisuus.
Alueen kunnat ja kaupungit tekivät päätökset strategian toteutukseen ja rahoitukseen osallistumisesta syksyllä 2013. 
Aisaparin hallitus hyväksyi strategian lopullisen version kokouksessan 5.6.2014.
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TOIMINTASUUNNITELMA
”Suomessa ongelmia ja haasteita ei lähestytä visioin ja julistuksin,
vaan paloittelemalla ne pienemmiksi ja jakamalla työt”
(Tehtävä Suomelle, Suomen maabrändityöryhmä 2008)

Toimintatapa
Varsinaisten toteutettavien toimenpiteiden – hankkeiden – lisäksi on tärkeää, että toimintatapa ja toteutuksen periaatteet ovat yhteneväiset strategisten linjausten kanssa. Kun kyse on paikallislähtöisestä toiminnasta,
ovat avoimuus, joustavuus ja matala osallistumiskynnys
tärkeitä periaatteita.
Koska joukkue on vahva, pelistrategia voi olla uutta
kokeileva: ideat jalostetaan innovaatioiksi tekemällä. Pieniä ituja tuetaan nopealla käynnistystuella, ja kokeilujen
jälkeen on suurempien kehittämishankkeiden aika. Myös
Aisaparin omassa toiminnassa pyritään jatkuvaan kehittämiseen arvioinnin ja kokeilujen kautta.
Suunnitelmana on perustaa sähköinen työympäristö,
joka luo joustavuutta ja parantaa asiakaspalvelua, koska dokumentit ovat jatkuvasti käden ulottuvilla asemapaikasta riippumatta. Virtuaalisiin työhuoneisiin voidaan
kutsua osallistujiksi myös yhteistyökumppaneita.
Sähköiset työtilat, videoneuvottelut ja yhteiset sähköiset dokumentit vähentävät liikkumisesta ja paperitulostuksista aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia.
Ajantasainen tiedonkulku ja interaktiivisuus paranevat sekä talon sisällä että asiakaspinnassa.
Liitteenä suunnitelmat yritys- ja hanketukien aktivointi- ja neuvontatoimista kauden alkaessa.

Yhteispeli
Kehittyäkseen vähäväkisen maaseudun täytyy pystyä
hyödyntämään kaikki resurssinsa tehokkaasti. Tähän
tarvitaan yhteistyötä niin alueen sisällä kuin ulkopuolellakin, ja tästä koko Leader-toiminnassa on alunperin kysymys. Yhteistyö tuottaa lopulta paremmat voitot kuin
yksin puurtaminen.
Yhteistyö paikallisen julkisen tahon, yritysten, yhteisöjen ja paikallisten asukkaiden kanssa on ”sisäänrakennettu” toimintaryhmätyöhön. Aisapari ry:n toiminta perustuu yhteistyöhön alueen kuntien, kylien, yhdistysten
ja yritysten kanssa. Olemassa olevia yhteistyöverkostojamme ovat mm. Yritys-Suomi -verkosto, Järvi-Pohjanmaan Kehittämiskeskus, Kauhavan Kehityskeskus ja oma
Into-verkostomme. Into-verkosto pitää sisällään alueen
kylät, yhdistykset ja hanketoimijat. Aisaparin joukkue
koostuu siis henkilöstön ja hallituksen lisäksi yhteistyökumppaneistamme. Aisapari ry on paikallisen kehittämisen pelinjohtaja, joka löytää jokaiselle pelaajalle paikan
omalta vahvuusalueeltaan, huolehtii pelaajien välisestä
viestinnästä ja toimenpiteiden ajoittamisesta.

Paikallisen kehittämisen
läpileikkaavat periaatteet
ovat:
paikkaperusteisuus
(kylä-, kunta-, seutukuntaperusteisuus)
alhaalta ylös -periaate
paikallinen kumppanuus, yhteistyö ja
verkostoituminen
alueiden välinen yhteistyö ja kansainvälinen kokemusten vaihto
monialaisuus, integroitu lähestymistapa
kokeilevuus
kannustavuus ja vipuvaikutus
hallintotapa, joka perustuu paikalliseen
kumppanuuteen, läpinäkyvyyteen ja
yksinkertaisuuteen
kansalaisten tasa-arvo, yhdenvertaisuus,
osallisuus ja valtaistaminen
strategisuus

Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan
vapaaehtoistyön arvo euroissa mitattuna on kuusinkertainen siihen sijoitettuun rahaan verrattuna. Vapaaehtoistyön ja talkootyön sosiaalisille vaikutuksille ei yksinkertaista mittaria ole vielä tehty. Talkootyön ”taika” on
yhdessä tekeminen ja itsensä tunteminen merkityselliseksi yhteisön tulevaisuudelle. Talkootyö on myös merkittävä osa Leader-toimintatapaa ja tärkeä resurssi jatkossakin. Erityisen merkittävää se on siksi, että se tuo ihmiset
tekemään töitä yhdessä yhteisen asian eteen.
Yhteispeli vaatii avoimuutta ja luottamusta. Tässä Aisapari on tässä suunnannäyttäjänä alueellaan. Kehitämme sekä omaa että alueen toimijoiden yhteistä viestintää niin, että tiedämme riittävästi toistemme tekemisistä.
Haemme aktiivisesti yhteistyötä ja lähdemme innokkaasti
mukaan uusiin hankkeisiin.
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Pelivälineet: resurssit
Strategian toteuttamisen välineet ovat yhdistelmä omia
vahvuuksia ja ulkopuolisia resursseja. Kaiken pohjana on
vahva halu kehittää omaa aluetta: joukkuehenki ja voitontahto. Tässä pelissä tarvitaan lisäksi myös pallo eli

idea, joukkue eli tekijät. Kannustavalla yleisöllä on suuri rooli myös kehittäjille – yleisön joukosta saa myös neuvoa. Tavoitteena on, että Aisapari on alueensa kehittäjäverkoston kokoava voima.

Joukkue

VILLI

HR
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VA
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VIREÄ

Aisaparin suunnitelmat eivät toteudu ilman aktiivisia ihmisiä, jotka toteuttavat strategian toimenpiteitä. Kylät,
kunnat, oppilaitokset, yritykset ja yhdistykset toteuttavat hankkeita, Aisapari aktivoi, neuvoo, luo verkostoja
ja rahoittaa. Tavoitteena on, että toimijat voivat keskittyä tekemiseen entistä paremmin, ja strategian hallinto
kuuluu virkamiehille.
”Kehitetään niin, että kaikki hyötyvät”, oli yksi strategian valmistelun aikana esitetty ajatus. Kehittämistoimien vaikuttavuus kasvaa, kun toteuttamassa ja edunsaajina on useampia tahoja. Tämä vaatii yhteistyötä jo
suunnitteluvaiheessa. Tarkoituksemme on saada jokaisen
toimenpiteen taakse useampi toimija alusta asti.

Ykköskärki
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Elinvoiman, yritystoiminnan ja alueen palveluiden kehittämisessä avainasemassa ovat yrityspalvelukeskukset,
oppilaitokset ja alueen kunnat.
Jokerina ovat innovatiiviset toimijat, jotka oman työn
ohella ehtivät osallistua koko joukkueen innostamiseen.
Esimerkkinä pelikuviosta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu ja Alajärven kaupunki osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan seutukaupunkiverkostoon
”Vihreän ja älykkään kasvun kaupungit”, jonka puitteissa on mm. tarkoitus tehdä erilaisten pk-yritysten kehittämis- ja toimintaympäristökokeiluja ja vahvistaa kansainvä-

VE
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VILLI

listymistä. Nämä teemat sopivat toteutettavaksi osaksi
myös yhteistyössä Aisaparin kanssa, Leader-rahoituksen
avulla. Samassa verkostossa myös Kauhavan kaupunki
on mukana kehittämässä korkeakoulujen yhteistyötä yritysten kanssa, joka tukee Aisaparin tavoitetta paikallisen
osaamisen vahvistamisesta. Naisyrittäjäyhdistysten kanssa voidaan suunnitella tukea ja rohkaisua naisyrittäjille
ja yrittäjäksi aikoville. Alueen oppilaitokset ja erityisesti
maakuntakorkeakoulu ovat tärkeitä toimijoita innovaatioympäristöjen kehittämisessä.

Kakkoskärki

Yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin kehittäjinä toimivat ennen kaikkea kylät sekä alueen yhdistykset ja järjestöt. Kansalaisopistot toteuttavat rohkeasti
hankkeita ja kursseja, joilla vahvistetaan paikallista identiteettiä, tuetaan maahanmuuttajien kotiutumista tai
tuodaan esiin alueen historiaa.
VA
VAH
VIREÄ

Aisaparin toiminnanjohtaja on kehittämisen pelinjohtaja. Leader-ryhmän henkilöstö toimii pelaajien valmentajina: Valmentajatiimissämme on esimerkiksi yhteisövalmentaja, yritysvalmentaja, ympäristövalmentaja ja
talousvalmentaja. Hallitus pitää ulkokentällä huolen siitä,
että vain parhaat ideat pääsevät kentälle. Tuomareina pelin kulkua valvovat ELY-keskus, Maaseutuvirasto ja maa- ja
metsätalousministeriö. Kehittämisen kärkitavoitteilla on
omat pelaajakärkensä: Toimijat, jotka ovat avainasemassa
tavoitteiden muuttamisessa toimenpiteiksi.
Jokeripelaajan rooli on tuoda alueelle uusia, joskus
yllättäviäkin syötteitä ja villejä ideoita sekä toimia kehittämisen pelitilanteissa ratkaisijana ja suunnannäyttäjänä.

Jokereita ovat ne innostuneet toimijat, jotka nousevat yleisön joukosta innostamaan katsomoa ja joukkuetta
ylittämään itsensä. Kansainvälisessä yhteistyössä voidaan
hyödyntää yhdistysten, kansalaisopistojen ja koulujen
valmiita kontakteja, sekä maaseutuverkoston palveluja.

Kolmoskärki

Luonnon ja luonnonvarojen vastuullista hoitoa ja hyödyntämistä kehittävät erityisesti maa- ja metsätalouden
toimijat, oppilaitokset, matkailualan yrittäjät sekä ympäristöjärjestöt ja -yhdistykset.
Jokerina tässä kärjessä ovat innovatiiviset toimijat,
jotka toimivat energia-, elintarvike- ja matkailusektoreilla.

Thermopolis Oy on vahva uusiutuvan energian kehityksen
toimija alueella. Tätäkin teemaa voidaan toteuttaa myös
yhdessä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun kanssa, koska
paikallinen uusiutuvan energian tuotanto on myös ”Vihreän ja älykkään kasvun kaupungit” -seutukaupunkiverkoston kehittämisteema.
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Oppimissuunnitelma
Uusi strategia tarkoittaa toimintatapojen uudistamista,
vanhasta poisoppimista ja uuden omaksumista.
Oppimistarpeita kartoitetaan jatkuvasti itsearvioinnin, hankkeiden seurannan, hanketoimijoiden tapaamisten ja Aisapari-foorumin avulla. Strategian seuranta on
oppimistarpeiden kartoituksen kulmakivi, koska seurannan avulla nähdään, miten ihmiset osallistuvat ja miten
painopisteet toteutuvat.
Aisaparin henkilöstö eli valmennustiimi on olemassa toimijoiden osaamisen päivittämistä varten: erityisesti strategiakauden alussa järjestetään koulutuksia,
info-tilaisuuksia ja vastaavia. Tiimi huolehtii, että Leadertoiminnasta kertova materiaali on ajantasaista, selkeää ja
innostavaa.
Aktivointia ja tiedotusta tehdään teemoittain. Edellisen kauden kokemusten perusteella yhteistyö nousi tämän strategian yhdeksi kulmakiveksi. Yhteistyön ja siihen
vaadittavan luottamuksen oppiminen onkin strategian
onnistumisen kannalta välttämätöntä. Tähän tullaan alusta asti kiinnittämään erityistä huomiota. Osana strategian
toteutusta ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia yhdistyksille, yrityksille
ja hanketoimijoille. Näiden avulla rakennetaan yhteistyössä tarvittavaa luottamusta. Yhdistysten ja hanketoimijoiden vertaistapaamisista on hyviä kokemuksia edelliseltä
ohjelmakaudelta. Näitä kehitetään niin, että hanketoimijoille saadaan järjestettyä tarvittaessa työnohjausta.

Myös hankkeita toteuttavia organisaatioita ohjataan hanketyön johtamisessa.
Valmennustiimi huolehtii osaamisensa päivittämisestä Leader-ryhmille suunnatuilla koulutuksilla ja järjestää
myös yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien
kanssa tarvittavaa koulutusta. Oppimistarpeita kartoitetaan vuosittain pidettävissä kehittämiskeskusteluissa
sekä osana itsearviointia toteutettavin asiakaskyselyin.
Aisaparin hallitus osallistuu valtakunnallisiin ja paikallisiin koulutuksiin. Kerran vuodessa järjestetään hallituksen perehdytystilaisuus. Hallituksen jäsenille tarkoitettu
hallituskansio pidetään ajan tasalla. Kansiossa on tietoa
Leader-toiminnasta, Aisaparista ja hankkeista.

Viestintäsuunnitelma
Strategian viestintä on olennainen osa sen toteutusta. Yhteistyö tarvitsee avointa ja säännöllistä vuorovaikutusta, joka ruokkii myös luottamusta. Strategian toteutuksessa kiinnitetään huomiota sekä sisäiseen että
ulkoiseen viestintään. Erikseen huomioidaan erilaiset
verkostot, joissa Aisapari on mukana. Järvi-Pohjanmaan
kehittämiskeskus, Kauhavan kehityskeskus, Yritys-Suomi verkostot esimerkkinä. Asiakasviestintä erotetaan
näistä, ja siinä pyritään aina selkeyteen ja tarkkuuteen
– mutta myös innostavuuteen ja positiivisuuteen. Maaseudun kehittäminen on hauskaa!
Viestintä on vuorovaikutusta, joten myös viestien vastaanottamiseen, välittämiseen ja käsittelyyn kiinnitetään
huomiota.
Kauden alkaessa viestintä painottuu tiedottamiseen
ja aktivointiin. Kauden edetessä siirtyy tekemisen painopiste aktivoinnista neuvontaan ja tuloksista tiedottamiseen.
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat tehneet yhteistyötä viestinnässä lähes koko toimintansa ajan. Ohjelmakaudella 2014-2020 yhteisen viestinnän teemoiksi on
valittu maakunnalliset tapahtumat, ryhmien välisen ja sisäisen viestinnän laatu ja toimintamallit sekä Leader-toiminnan tulokset ja hyvien käytäntöjen siirto.
Sidosryhmille, hallituksille ja henkilöstölle tehtyjen
kyselyjen perusteella toiminnan tuloksista tiedottamista

on edelleen kehitettävä. Sähköinen haku tuo uusia haasteita, toisaalta maakunnallisen Leader-verkoston kehittäminen vaatii sisäisen viestinnän kehittämistä. Tähän vastataan yhteisellä koulutuksella ja kehittämällä yhteisiä
työtapoja. Tarkoituksena on, että yhteistä viestintäämme
kehittää edelleen viestinnän ammattilainen yhteistyössä
ryhmien henkilöstön kanssa.
Seuraavalla sivulla kaavio Aisaparin viestinnästä.
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Tarkat syötöt, läpilyönnit ja huolelliset kiinniotot
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STRATEGIAN RAHOITUSSUUNNITELMA
€
Rahoitus yritysja kehittämishankkeisiin
Toimintaraha /
toimintakustannukset
Toimintaraha /
aktivointi ja toiminnan edistäminen
HAETTAVA
RAHOITUS
YHTEENSÄ

EU 42 %

Valtio 38 %

Kunta 20 % Julkinen
rahoitus

yhteensä

Yksityinen
rahoitus,

Kokonaisrahoitus
yhteensä

35 % julkisesta
rahoituksesta

3 480 960

3 149 440

1 657 600

8 288 000

5 580 000

13 868 000

174 048

157 472

82 880

414 400

–

414 400

5%
toimintarahasta
20 %
toimintarahasta

696 192

629 888

4 351 200

3 936 800

331 520

1 657 600

–

1 657 000

2 072 000 10 360 000

5 580 000

15 940 000

Kun ohjelmakauden 2014–2020 myöntövaltuus on selvinnyt, sekä käytettävissä oleva toimintarahan määrä,
voidaan jakoa toimintakustannusten sekä aktivoinnin ja toiminnan edistämisen välillä tarkastella uudelleen.
Strategian toteuttamisen varmistamiseksi voidaan rahoitusta hakea myös muista rahoituslähteistä.

osuus
strategian
rahoituksesta

Rahoituksen jakautuminen
painopisteen sisällä

Alueen elinvoimaisuus

40 %

Pienyrittäjyyden tukeminen 60 %
Yhteisöjen kehittämishankkeet 40 %

Paikallisten yhteisöjen ja
identiteetin vahvistaminen

30 %

Pienyrittäjyyden tukeminen 10 %
Yhteisöjen kehittämishankkeet 90 %

Luonto ja luonnonvarat

30 %

Pienyrittäjyyden tukeminen 40 %
Yhteisöjen kehittämishankkeet 60%

Painopiste

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT:
Avoimuus: Aisaparin toi-

minta on avointa ja hallinto läpinäkyvää. Toimintaan pääsee
mukaan halutessaan eri tavoin.
Aktiivisella viestinnällä kerrotaan yhteistyökumppaneille ja
sidosryhmille Aisaparin toiminnasta ja suunnitelmista.

Tasapuolisuus: Toiminnassa ja hallinnossa otetaan
huomioon niin alueellinen kuin
eri asiakasryhmienkin tasapuolinen kohtelu. Toiminnassa
kiinnitetään huomiota pienten
ja resursseiltaan vähäisten toimijoiden tukemiseen.

Luottamus: Aisapari
tekee sen minkä lupaa. Aisapari on luotettava kehittäjäkumppani ja osoittaa
luottamusta niin yhteistyökumppaneita kuin asiakkaita kohtaan.
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STRATEGIAN HALLINNON JA
SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN
Strategian hallinnosta ja seurannasta vastaa Aisapari
ry:n hallitus ja toteuttamisesta yhdistyksen henkilökunta. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt.
Leader-strategian hallintoon kuuluvat hakemusten
vastaanotto ja käsittely sekä strategian toteutumisen
seuranta ja raportointi. Lisäksi strategian toteuttaminen
edellyttää aktivointia, johon kuuluvat Leader-viestintä,
neuvonta, toiminnan kehittäminen ja sidosryhmätyö. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat myös valmiita tarvittaessa yhteistyöhön hallinnon järjestämisessä.
Aisapari pyrkii kohti joustavaa, tarkoituksenmukaista
ja asiakaslähtöistä hallintoa. Henkilöstön tavoitettavuus
ja hallinnon kustannustehokkuus pyritään varmistamaan
joustavilla työtilaratkaisuilla ja sähköisten työvälineiden
hyödyntämisellä. Leader-toimeenpano suunnitellaan vuosittain niin, että hallituksen kokoukset, maakunnalliset
hankeryhmät ja yhteistyö ELY-keskuksen kanssa muodostavat toimivat kokonaisuuden. Tavoitteena on joustava,
virheetön ja nopea hankekäsittely. Toimintarahan jako
hallintoon ja aktivointiin on alustavasti tehty sivun 17 taulukon mukaisesti.
Lisäksi vuosittain suunnitellaan raportoinnit, tiedotteiden ilmestyminen ja tapahtumat. Tämä helpottaa töiden suunnittelua ja tasaista jakamista ajallisesti ja henkilöstön kesken. Laadukkaan toiminnan merkitys on
tiedostettu ja laatuun liittyviä asioita on dokumentoitu.
Toiminnan ohjaamista ja suunnittelua tulee helpottamaan myös syksyllä 2014 valmistuva laatukäsikirja. Aisa-

parin johtosääntö on ollut käytössä koko ohjelmakauden
ajan. Sekä laatukäsikirjaa että johtosääntöä päivitetään
tarvittaessa. 
Vuosittain järjestetään Aisapari-foorumi, joka keskustelee strategian painotuksista ja rahoituskriteereistä. Foorumiin kutsutaan hallituksen lisäksi sidosryhmien
edustajia.
Hankkeiden valinnassa käytetään rahoituskriteerejä,
joista tiedotetaan hankehakijoille. Kriteerien perusteella hankkeet voidaan tarvittaessa pisteyttää. Hankkeiden
valinnan ja seurannan tueksi tehdään hanketyökirja, joka
elää hankkeen mukana. Hanketyökirja sisältää yleiset tiedot hankkeesta, päätöksentekoon liittyvät tiedot, valintakriteerien täyttyminen ja strategian toteuttaminen sekä
hyödyn kohdentuminen. Hanketyökirja toimii esittelijän
apuna hankevalinnassa ja hankevalinnan dokumentointialustana. Hankkeen päättyessä kirjaan lisätään tiivistelmä
loppuraportista ja määrällisten tavoitteiden toteutuminen. 
Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain ohjelman indikaattoritietojen ja strategian tavoitteiden perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään strategian vaikutusten
arviointia, jossa strategian valmisteluprosessia, tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan kestävän kehityksen ulottuvuuksien (taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen) näkökulmasta. Arvioinnin perusteella hallitus voi päättää
teemahakujen avaamisesta tai aktivoinnin kohdentamisesta tarvittaessa. Kauden puolivälissä suoritetaan ulkoinen arviointi, ja samassa yhteydessä tehdään myös sosiaalinen tilinpäätös. Sosiaalinen tilinpäätös tehdään toisen
kerran kauden lopussa.

Leader-toiminnan määrälliset tavoitteet:
Tiedotus- ja aktivointitilaisuudet kpl
itse järjestetyt kpl
yhteistyössä muiden kanssa järjestetyt kpl
osallistujat kpl
Leader-työn arvioinnit ja selvitykset
Vastaanotetut hankehakemukset kpl
Uudet hakijat % hakijoista
Rahoitetut hankkeet kpl
joista kansainvälisiä hankkeita
Muille rahoittajille siirretyt kpl
Neuvontaa saaneiden määrä kpl
Uudet yhteistyökumppanit kpl
Hyvät uutiset
Jäsenmäärä

150
75
75
1000
25
280
70
250
10
30
1000
50
350
400
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TOIMENPITEIDEN YHTEENSOVITUS
UNIONIN RAHASTOJEN KANSSA
Maaseuturahasto

Maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 sisältää paikallisen kehittämisen edistämisen prioriteetissa 6. Lisäksi paikallisia kehittämistoimia ollaan valmiita toteuttamaan myös muissa prioriteeteissa. Kaikki ohjelman
prioriteetit sisältävät innovointia, ympäristön hoitoa
sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista edistäviä toimia.
Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän
(MYR) tehtävänä on sovittaa yhteen alueen kehittämi-

sen strategista kokonaisuutta. Tämä koskee niin maaseutuohjelman kuin rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta.
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on yhteinen edustus
MYR:ssä sekä asiantuntijajäsenyys hankkeita käsittelevässä MYR:n sihteeristössä. Maaseutuohjelman maakunnallista yhteensovitusta varten on tehty sopimus EteläPohjanmaan ELY-keskuksen ja muiden Leader-ryhmien
kanssa. .

Merkki päällä 2020
MERKKI PÄÄLLÄ 2020

CAP Prioriteetit
CAP Horisontaaliset
tavoitteet

2. Maatalouden kilpailukyky ja
maatilojen elinkelpoisuus

3. Elintarvekeketjun
organisoituminen ja
riskienhallinta

4. Ekosysteemien
ennallistaminen, säilyttäminen
ja parantaminen

5. Luonnonvarojen käytön
tehokkuus ja vähähiiliseen ja
ilmastoa säästävään talouteen
siirtyminen

6. Sosiaalinen osallisuus,
köyhyyden vähentäminen ja
taloudellinen kehitys

INNOVAATIOT

Paikallisten luovuuden ja
osaamisen resurssien
uusiutumisesta ja
hyödyntämisestä
huolehditaan. Kehitetään
innovaatioympäristöjä. Kylä
innovaatioympäristönä,
arkipäivän innovointi.

Tuetaan olemassa olevien
yritysten laajentumista ja
kehittymistä

Paikallisen ruokaketjut
paikallistalouden vahvistajina.
Lähiruokaketjun tietotason
nosto ja yhteistyön
kehittäminen - matkailu- ja
lähiruokatuotteiden
yhdistäminen. "villi ruoka"
-brändin kehittäminen.

Luonto ja maisemat, elävä
kulttuurimaisema ja vapaa tila
houkuttelevat matkailijoita ja
muuttajia. Matkailualan
mahdollisuuksien
hyödyntäminen.

Sähkön ja lämmön
pientuotannon edistäminen.
Otetaan käyttöön uusia
energiamuotoja. Vesienergian
uudet tekniikat.
Materiaalitehokkuus, kierrätys
ja uusiokäyttö.
Liikennepolttoaineiden ja
sähkön tuotanto.

Kehitetään yhteisöllisyydestä
versio 1.2. Omavarainen, vahva
paikallistalous. Tuetaan uusien
yritysten syntyä myös uusille
toimialoille. Tuetaan kylien ja
kuntien yhteistyötä kylien ja
lähipalveluiden kehittämisessä.
Osuuskuntatoiminnan aktivointi.
Muuttajille suunnatut palvelut.

ILMASTONMUUTOS

Vuoropuhelun edistäminen
luonnon hyödyntämisestä.
Paikallisen, uusiutuvan
energian käyttöönoton
edistäminen.

Mm. Maatalouden jätteiden
hyödyntäminen ravinteiden
kierron ja energian tuotannon
kautta.

Ruokaketjun hävikin
vähentäminen ja
hyödyntäminen
energiantuotannossa.

Kyläsuunnittelussa
äärimmäisten sääilmioiden
huomioiminen ja niihin
varautuminen.

Lähienergia osana paikallista
taloutta. Edistetään siirtymistä
uusiutuvan ja paikallisen
energian käyttöön.
Yhdyskuntajätteen
hyödyntäminen energian ja
lannoitteiden tuotannossa.

Omavaraisuusasteen nosto
energian ja ruuan tuotannossa.
Tuetaan paikallisyhteisöjä
vastuunottamisessa ja uusien
toimintamallien kehittämisessä.
Joukkoliikenteen paikalliset
ratkaisut.

YMPÄRISTÖ

Nostetaan luonnon arvostusta
ja "luonto-osaamista", jotta
luontoarvojen huomioiminen
toiminnassa on mahdollista

Luomutuotannon edistäminen.
Maatalouden sivuvirroista ja
jätteistä elinkeinoja.

Villi Ruoka: riista, kala, marjat,
sienet ja yrtit osana paikallista
ruokaketjua.

Kulttuuriympäristöjen
säilyttäminen ja
synnyttäminen. Suojelu- ja
monimuotoisuusalueiden
perustaminen ja
parantaminen. Vesistöjen ja
raakavesilähteiden hyvä tila.

Edistetään vuoropuhelua
luonnon
käyttömahdollisuuksista niin,
että toiminta- ja
kehittämismahdollisuudet
toteutuvat eri aloilla.

Asumisen vaihtoehdot, kestävä
liikkuminen ja viihtyisä
ympäristö. Rohkaistaan eriikäisiä ihmisiä osallistumaan
elinympäristönsä parantamiseen.
Tiedon ja osaamisen siirto
sukupolvien välillä.

1. Tietämyksen siirto ja
innovaatiot

Rakennerahasto-ohjelmat
Paikallinen kehittäminen on osa myös Euroopan unionin
rakennerahasto-ohjelmia. Leader-ryhmät voivat itsenäisesti tai yhdessä toisten ryhmien kanssa hakea rahoitusta strategiansa toteuttamiseen myös rakennerahastoista. Aisaparin strategiassa erityisesti paikallisyhteisöjen,
eri-ikäisten ja eri sosiaaliryhmien aktivointi sopii ESR-ohjelman sosiaalisen osallisuuden teemaan.
EAKR-ohjelmassa innovaatioiden edistämisen tavoite
vastaa Aisaparin strategian tavoitteita, samoin erityisesti vähähiilisen talouden tukeminen ja liikennejärjestelmien kehittäminen.
Paikallisesti on keskusteltu yhteistyöstä kehittämiskokonaisuuksissa, joihin liittyviä hankkeita voidaan toteut-

taa sekä rakennerahastorahoituksella että Leader-rahoituksella.
Kalatalouden kehittämisohjelma tavoitteet liittyvät alan työpaikkojen tarjontaan, kalastusalueiden elinvoimaisuuteen ja kestävään kalastukseen . Kalastuksen
kehittäminen on merkittävässä asemassa Aisaparin kehittämisstrategiassa osana paikallisen ruokaketjun ja
omavaraisuuden sekä matkailun kehittämistä ja vesistöjen hoitoa. Toimenpiteinä tärkeimpiä ovat kalastusyritysten kehittämisen tukeminen, kalastusmatkailun kehittäminen osana matkailuelinkeinoa, lähiruuan ketjun
kehittäminen sekä vesistöjen kunnostaminen.
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