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Leader-periaatteita. Aktiivinen ja monipuolinen hanketoiminta jakautuu
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Ykköskärki: Alueen vetovoimaisuus ja teollisuus
kestävän kasvun moottorina, vetovoimaisuus
ja viihtyvyys
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Kolmoskärki: Luonto ja luonnonvarat puhtaan
ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina
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Aisaparin rahoituskehyksestä on rahoitettu alueiden välisiä hankkeita yhteensä yhdeksän (9). Alueiden välisistä hakkeista seitsemän (7) on Suomessa toteutettavia hankkeita ja kaksi (2) kansainvälistä hanketta.
Yhteistyökumppaneina ovat näissä hankkeissa ovat olleet: Leader Kuudestaan, Leader Liiveri, Leader Yhyres, Leader Pirityiset,
Leader Mansikka, Leader Rieska, Leader Pohjoisin Lappi, Leader Aktiivinen, Leader Ravakka, Leader Pirkan Helmi ja Leader Joutsenten Reitti. Lisäksi Vaara-Karjalan Leaderin kanssa tehtiin yhdessä tutustumismatka Brysseliin keväällä 2017. Aisaparilla käynnissä olevissa kansainvälisissä hankkeissa yhteistyökumppanit tulevat Suomen lisäksi Ruotsista, Saksasta, Itävallasta ja Virosta.

Hyvinvoinnin kierre
Kertomusvuonna toteutut yrityshankkeet ovat synnyttäneet kertautuvaa hyvinvointia. Erityisen
paljon on tuettu metallipajoja ja konekorjaamoja - ja toisaalta kuntosaleja ja fitness-yrittäjiä. Kunnon kohennusta on siis tehty kaikissa olomuodoissa.
Korjaamojen, huoltamojen ja pajojen investoinnit parantavat työoloja: työterveys ja -turvallisuus paranevat ja toiminta tehostuu. Tehostunut toiminta peilautuu asiakkaisiiin, jotka saavat
parempaa palvelua. Korjaamo- ja huoltamotoiminta edistää kestävää kehitystä: koneita ja laitteita voidaan korjata ja huoltaa omalla alueella, huolto pidentää käyttöikää ja monipuolisten korjaamopalvelujen avulla voidaan tehdä entistä vaativampia toimenpiteitä. Esimerkkejä: Tilapesut J.Luoma,
Vimpelin Metallityö, Övermarkin kolarikorjaamo.
Ihmisten korjaamoja ja huoltamoita on kohennettu niinkään: esimerkiksi Fysioterapia- ja osteopatiapalvelu Balanssi,
CrossFitLapua, Hyvinvointipalvelut Sirkka Rajala. Selitetekstiksi voi soveltaa suoraan yllä korjaamoista kirjoitettua.
Yrittäjien työskentelymahdollisuuksien kohentuminen ja palvelupaletin paraneminen kasvattavat alueen elinvoimaisuutta
sekä suoraan että välillisesti.

Matkailun magneettikentät ja tulevaisuuden timantit
76 miljoonaa vuotta sitten noin 1,5 km läpimittainen meteoriitti syöksyi maahan nykyisen Lappajärven kohdalle. Meteori oli peräisin Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä ja sen nopeus
oli noin 60 000 km/h. Törmäyksessä vapautui energiamäärä, joka vastasi yli 17 miljoonaa Hiroshiman
atomipommia. Törmäyskohdalle syntyi noin 22 km:n läpimittainen ja 750 metrin syvyinen kraatteri.
Lappajärvi on Suomen kraattereista nuorin ja parhaiten säilynyt, joten sitä pidetään monesti
myös tieteellisesti merkittävimpänä meteoriitin törmäyksessä syntyneenä järvenä. Kraatterijärvi sijaitsee kolmen kunnan alueella: Alajärvi, Lappajärvi ja Vimpeli.
Lappajärvi on Etelä-Pohjanmaan maakuntajärvi ja meteoriitin törmäyksessä syntynyt kärnäiitti on valittu Etelä-Pohjanmaan maakuntakiveksi. Järviseutu-Seuran ja Lappajärven kunnan innovatiivissa hankkeilla
on tuotu esiin kraatterijärven vetovoimaa, esimerkiksi Kraatterijärven Georeitti ja Taivaan ja maan välillä.
Aisaparin omana hankkeena on toteutettu Järviseudun matkailun master plan, joka viitoittaa luontoon, kulttuuriin ja matkailuun liittyvien hankkeiden suuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Master planissa on hiottu Kraatterijärven seudun timantti.
Alajärven Aalto-keskusta on kehitetty pitkäjänteisesti useamman hankkeen avulla. Taustatyötä on tehty Nelimarkka-museon toimesta ja viimeksi Aallokko kutsuu -hankkeessa on integroitu tietous Alajärven Aalto-kohteista osaksi Nelimarkkamuseon toimintaa. Samaan aikaan Alajärven kaupungin Elävä Aalto -hankkeessa on Aalto-kohteiden tuotteistus aloitettu. Kaupungin omistama
Väinölä – Alvar Aallon veljelleen yksityiskodiksi suunnittelema rakennus – on korjattu näyttely- ja kokoontumiskäyttöön.
Syvälle maan uumeniin porauduttiin puolestaan Lapuan ja Kauhavan geologisesti merkittävät luonto- ja kulttuuriperintökohteet -hankkeella, joka oli niinikään Aisaparin oma hanke. Geologi Teemu Öhman listasi tutkimushankkeessa 37 geologisesti kiinnostavaa kohdetta, joista osa on kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittäviä. Selvityksessä tehtiin ehdotukset myös kohteiden
reitittämiseen, joten näistäkin on mahdollista hiotua timantteja tulevaisuudessa. Selvityksen herättämä kiinnostus antaa viitettä
siihen, että ihmiset ovat kiinnostuneita lähialueelta löytyvistä kohteista – erityisesti luolista ja pronssikautisista hautaröykkiöistä
– ja samalla kotiseudun arvostus kasvaa.

Yhteispelillä se sujuu – digitaalisuutta ja uusia avauksia
Innovatiivisia hankkeita on Aisaparin alueella toteutettiin erityisesti digitaalisuuden ja kulttuurin
merkeissä. Game of Agribisnes -hanke pisti maatalousalan korkeakouluopiskelijat kilpailemaan
Suomen Agrimestari -tittelistä. Kilpailun suojelijana oli maanviljelijä Antti Herlin. Suomalaisen
ruokahuollon tulevaisuus on nuorten tuottajien harteilla, ja tuotannon kannattavuus on elinehto. Hanketta hallinnoi Agrimestarit ry.
Evijärvi julkaisi 150-vuotisjuhlansa merkeissä ensimmäisenä pienenä kuntana oman applikaation, joka toteutettiin Evijärven Yrittäjien hallinnoimassa Evijärven palvelut mobiiliin -hankkeessa.
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Älypuhelimeen ladattavan ilmaisen sovelluksen kautta pääsee käsiksi paikkakunnan palvelujen ja
tapahtumien äärelle parilla klikkauksella. Evijärvi-appi yhdistää kunnan, yrittäjät ja järjestöt: sovelluksen ylläpito ja sisällöntuotanto edellyttää kaikkien tahojen yhteistyötä ja samalla vähentyy
toimintojen päällekkäisyys. Applikaatio on saanut paljon julkisuutta ja latauksia.
Mittava talkoo- ja yhteistyön näyte oli Lapuan MIES-tanssipidot. Innovatiivinen ja rohkea uusi avaus sai miehet heittäytymään ja tanssimaan yhdessä! Tanssityöpajoja pidettiin ympäri Suomen. Samalla levitettiin tietoisuutta Lapuasta ja ravisteltiin pohjalaista jäyhyyttä kohtaan mahdollisesti vallitsevia asenteita. Lapuan pesäpallostadion täyttyi äijäenergiasta, kun miesjoukkio
marssi lavalle Miljoonasateen Heikki Salon tahtiin Ari Nummisen rakentamaa koreografiaa noudattaen. Suojelijana oli Jukka Haapalainen. Tapahtuma palkittiin vuoden 2017 Tanssitekona:
”Tanssitapahtuma ylitti rohkeasti rajoja ja jalkautui kansan pariin kouluihin, urheiluseurojen
Meillä tehdään tähtiä! Aisaparin
puheenjohtaja Martti Vaurio
harjoituksiin, huoltoasemille ja baareihin. Teos kertoi tarinaa miehestä, joka ei tanssi. ValinMIES-tanssipitojen ”ensitanssijana”.
nan suoritti mestarikansantanssija Antti Savilampi ja Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus. ”

Kolme teemahanketta
Vuoden 2017 toteutettiin YHDESSÄ – juhlavuosi 2017 -teemahanke, joka oli mukana myös valtakunnallisessa Suomi 100 -ohjelmassa. Hanketta toteutti yhdeksän paikallista järjestöä: Alahärmän
Kisa, Alajärven 4H, Evijärvi-seura, Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys, Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta, Lapuan urkufestivaaliyhdistys, Lehtimäki-seura, Luoma-ahon kyläyhdistys ja Ylihärmän nuorisoseura.
Teemahankkeeseen sisältyy 11 tapahtumakokonaisuutta ja tilaisuuksia kertyi yhteensä kuusikymmentä. Tapahtumissa oli tarjontaa kaikenikäisille: juhlia, musiikkia, teatteria, näyttelyjä, kilpailuja, satutapahtumia ja jopa keppihevosleiri. Loppuraportti löytyy hankkeen kotisivulta.
Kentällä toteutettiin omalla riskillä myös kahta muuta vireillä olevaa teemahanketta: Pikkolo IV
-hankkeessa tehdään pieniä investointeja ja Pysy polulla -hankkeessa kunnostetaan luontokohteita.
Viimeksimainitut hankkeet olivat hakuvaiheessa samaan aikaan kuin juhlavuosihanke eli vuoden 2016 lopulla. Päätösten viivästyminen on vaikeuttanut toimenpiteiden toteutusta. Juhlavuosihanke sai päätöksen elokuussa 2017, Pikkolo IV ja Pysy polulla
-hankkeiden päätökset saatiin helmikuussa 2018.

Yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin
Jami Green Care -esiselvityshankkeessa selvitettiin ja parannettiin Green Care -toiminnan mahdollisuuksia alueella. Hankkeessa kartoitettiin yrittäjiä ja asiakasryhmiä, ja samalla edistettiin toimijoiden verkostoistumista sekä tehtiin Green Care-toimintaa tunnetuksi. Hanketta hallinnoi Järviseudun koulutuskuntayhtymä.
Toteutuksessa otettiin huomioon Etelä-Pohjanmaalle laaditun Green Care -strategian periaatteet ja aiheesta aikaisemmin tehdyt selvitykset. Yhteistyö muiden Green Care-toimijoiden ja
-hankkeiden kanssa oli tiivistä. Hankkeessa seurattiin valtakunnallisten Green Care-ohjeistuksien valmistumista. Hankkeessa järjestettiin tutustumismatkoja sekä tilaisuuksia, esiteltiin Green
Care -menetelmän työtapoja ja menetelmien pilotointeja asiakasryhmille.
Esiselvityshanke toteutti Luonto- ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajana-strategiakärkeä. Green Care itsessään perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Esiselvityshankkeen vaikuttaa monipuolistamalla alueen maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten
verkostoitumista. Paikallista omaehtoista toimintaa vahvistamalla maaseudun elinvoima ja elämänlaatu vahvistuu ja lisääntyy. Esiselvityshanke nostaa luonto-osaamista ja luonnon arvostusta.
Kestävät kylät -hankkeen kumppaneina ovat olleet mm. Maaseudun Sivistysliiton kestävän kehityksen hankkeet Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. MSL:n kanssa on sovittu yhteistyöneuvottelusta koskien Aisaparin alueen kehittämistä.
Lisäksi Aisaparilla on tehty Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Kulttuuriympäristön arvostusta ja sen hyväksi toimimista,
edistämme osallistumalla Kulttuuriympäristösitoumukseen.
Kylille-hankkeessa on tehty yhteistyötä valtakunnallisen Yhteinen keittiö -kärkihankkeen kanssa sekä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin hallinnoiman Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hankkeen kanssa. Sote- ja maakuntauudistystyössä on kumppanina
muun muassa Järjestöt mukana muutoksessa -hanke. Sata askelta Suomen tulevaisuuteen -kansalaiskeskustelut järjestettiin Alajärvellä, Kauhavalla ja Lapualla yhteistyössä Kansanvalistusseuran ja alueen kansalaisopistojen kanssa. Tempaus oli osa valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa.
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1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset
Rahoitettujen yrityshankkeiden vaikutukset näkyvät alueella muun muassa parantuneena työllisyystilanteena sekä yrityksen kasvaneena liikevaihtona sekä elinkeinotoiminnan tuloksena.
Kehittämishankkeissa hankkeiden vaikutuksesta ovat maaseutuväestön palvelut parantuneet ja hankkeet ovat lisänneet yhteistyötä sekä osallistumista esimerkiksi hankkeen hyväksitehtynä talkootyönä. Rahoitettujen hankkeiden vaikutuksista osa syntyy joko hankeaikana tai välittömästi sen jälkeen. Osassa hankkeita tulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua.
Tarkkojen määrällisten tietojen saamiseksi olemme toistaiseksi odotelleet, että saisimme ajan tasalla olevat yhteenvedot hankkeiden seurantatiedoista Hyrrä-järjestelmästä. Ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa rakentaa päällekkäisiä omia järjestelmiä,
toki jos Hyrrä-järjestelmästä yhteenvetotietojen saaminen edelleen viivästyy, pitää oman, toimivan, järjestelmän rakentaminenkin
ottaa vakavaan harkintaan

Amerikansukulaiset voimavaraksi -hanke
Amerikansukulaiset voimavaraksi -hankkeessa nostettiin esiin Amerikan sukulaisuussuhteet voimavarana, kerrottiin nuorisolle suomalaisten siirtolaisten tarinoita ja herätettiin kiinnostus heidän sukulaisiinsa uudella mantereella sekä vahvistettiin suhteita USA:han eri osapuolten kesken.
Suomeen viime vuosina kohdistunut maahanmuutto erilaisine ongelmineen on puhuttanut
myös Aisaparin alueella. Myös suomalaiset muuttivat paremman elämän toivossa Amerikkaan ja
myöhemmin Ruotsiin. Suomalaisten siirtolaisuus on muuttunut kolmessa, neljässä sukupolvessa positiiviseksi yhteydenpidoksi ”amerikanserkkujen” kanssa tai heidän löytämisekseen sukututkimuksen kautta.
Hankkeessa toteutettiin työpajoja, kerättiin tarinoita, organisoitiin kirjekaveri-kampanja kouluihin sekä toteutettiin yhteisöteatterin malli, jossa ihmiset ja ryhmät voivat eri lähtökohdista osallistua yhteiseen teatteriproduktioon. Hanke liittyi osaltaan myös
Suomi 100 -juhlavuoden teemaan.
Hanke toteutti strategian tavoitetta paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen -kärkeä. Hanke vaikutti alueen asukkaiden oman historian tuntemisessa ja ymmärtämisessä sekä toisaalta nyky-Suomessa negatiivisten ja rasististen asenteiden lieventämisessä sekä suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä, kun hankkeessa tuotiin julki syitä ja tarinoita, joiden kautta suomalaiset aikoinaan kotoutuivat uudelle mantereelle. Hanketta hallinnoi Lapuan kaupunki.
Amerikansukulaiset voimavaraksi -hanke toteutti Kulttuuri ja luonnonperintö, kehittäminen -toimenpidettä.

Digilaari-hanke
Digilaari-hankkeessa kohderyhmänä olivat Aisapari ry:n alueen maaseutuyrittäjät sekä alueen lukioiden opiskelijat. Hankkeessa jaettiin yrittäjien ja lukiolaisten kesken osaamispääomaa. Maaseutuyrittäjien digitaalinen liiketoimintaosaaminen ja tieto-taito lisääntyivät, ja he oppivat käyttämään digitaalisia kanavia ja työkaluja. Toisaalta lukiolaiset toivat hankkeeseen omaa digiosaamistaan ja uusia näkökulmia, mutta pääsivät samalla tutustumaan paikallisiin yrittäjiin, käytännön
yritystoimintaan osana yrittäjyyskasvatusopintojaan.
Hankkeen vaikutuksesta osaamisten yhdistäminen synnytti uutta osaamista, jonka avulla mallinnettiin digitaalisten kaupankäynnin prosesseja ja uusia palvelumuotoja yrityksissä.
Hanke tuki Aisaparin kehittämisstrategian tavoitteita alueen elinvoimaisuuden kehittämisestä ja paikallisen osaamisen vahvistamisesta. Hyödynsi paikallisia resursseja ja synnytti yhteistyötä ja uusia verkostoja paikallisten oppilaitosten ja yritysten välille. Lisäksi hanke lisäsi sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja nuorten tietämystä paikallisesta elinkeinoelämästä.
Hanketta hallinnoi Suomen yrittäjäopiston kannatus ry. Kehittämishanke toteutti Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen -toimenpidettä.

Hyvinvointipalvelut Sirkka Rajala
Hyvinvointipalvelut Sirkka Rajala tuottaa perusfysioterapiapalveluita sekä hyvinvointia tukevia
palveluita. Hyvinvointipalvelut ovat muun muassa työterveyshuolloin palveluiden, työturvallisuuden edistämiseen, työkykyisten työntekijöiden ja muiden hyvinvointiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelua ja käytännön toteuttamista lähipalveluina. Hankkeessa hankittiin kalusteita ja
laitteita yrityksen toimintaan. Yrityksen toiminta-ajatuksena on yksilöllinen palvelu, joka on suunnattu kylän asukkaille ja yritysten työntekijöille. Palveluita kehitetään yhteistyössä yritysten kanssa tukemaan heidän tavoitteitaan.
Hanke vaikuttaa alueen asukkaiden ja yritysten työntekijöiden työssä jaksamiseen, työmotivaatioon, työhyvinvointiin ja terveyteen.
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Hanke toteuttaa Alueen elinvoimaisuus -strategiakärkeä, jossa rohkaistaan kyliä, julkista sektoria, paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä yhteistyöhön palveluiden järjestämiseksi.

Valkealammin Master Plan
Alajärven Lehtimäellä sijaitseva Valkealammen alue on yksi Suomenselän alueen virkistyskäyttöä ja matkailua palveleva kärkikohde. Alueella on merkittäviä luontoarvoja, se on omaleimainen ulkoilu- ja virkistysalue. Valkealammin Master Planin hankehakija on Alajärven kaupunki.
Valkealammin Master Planissa selvitetään mitä Valkealammen alueen olemassa olevia palveluja, luonnon elementtejä ja rakennettua ympäristöä voidaan kehittää palvelemaan virkistys- ja
matkailukäyttöä entistä paremmin sekä tehdään suunnitelma, miten toimintoja kehitetään jatkossa
ja miten hyödynnetään alueella jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Laadittava kokonaissuunnitelma on
pohjana pitkäjänteiselle ja tavoitteelliselle kehittämistyölle.
Alueelle kehitetään erilaisia aktiviteetteja matkailijamäärien ja virkistyskäytön kasvattamiseksi. Verkostoituminen alueen muuhun matkailutoimintaan ja alueella toimivien eri yhdistysten kanssa on tärkeää.
Hankkeen vaikutuksesta alueen vetovoimaisuus ja kiinnostavuus vahvistuu ja alueella matkailu lisääntyy. Toimenpitein kehitetään koko Järviseutua alueena, joka tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia kokea elämyksiä alueen luonnosta ja historiasta. Samalla kehitetään myös alueen väestön virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia.
Hanke toteuttaa strategiakärkeä Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja elinympäristön tuottajina. Hankkeella nostetaan esiin paikallisesti merkittäviä luonto- ja kulttuurikohteita. Kohdennettu toimi on Kulttuuri- ja luonnonperinnön kehittäminen.

Kuntalaiset kuntoon
Evijärven Urheilijat ry:n hallinnoimassa hankkeessa herätellään kaikenikäisiä liikunnan pariin ja
liikunnan ilon löytämiseen asennemuutoksella ja positiivisella suhtautumisella liikuntaharrastukseen. Hankkeessa huomioidaan eri ikäryhmien tarpeet ja toiveet. Harrastuksiin kannustetaan niin
perheitä kuin eri sukupolviakin. Konkreettisin, ennaltaehkäisevin toimin ylläpidetään työikäisten
työkykyä, ehkäistään nuoren, pian työikään tulevan ikäluokan syrjäytymistä työelämästä terveyssyistä sekä ylläpidetään seniorikykyisten toimintakykyä.
Selkeyttämällä työnjakoa eri seurojen kesken, yhteistyöllä ja verkostoitumalla tarjotaan myös harrastusmahdollisuuksia lajeissa, joita oman kunnan alueella ei aikaisemmin ole ollut tai ei ole pystynyt harrastamaan, kuten erilaiset
joukkuelajit, joihin haetaan yhteistyökumppaneita lähialueen kunnista.
Toimijoille järjestetään koulutusta muun muassa ohjaustoiminnasta yhteistyössä esimerkiksi kansalaisopiston, 4h-yhdistyksen
tai eri lajijärjestöjen kanssa.
Hanke vaikuttaa eri ikäisiin kuntalaisiin sekä lisäksi paikkakunnan kesävieraisiin, joita pyritään saamaan liikunnan pariin ja erilaisiin järjestettäviin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja lajikokeiluihin. Hankkeesta hyötyvät myös alueella toimivat järjestöt ja yhdistykset.
Hanke toteuttaa Alueen elinvoimaisuus -kehittämiskärkeä. Kohdennettu toimi on Maaseudun palvelut, kehittäminen.

Yritysryhmähankkeet
Aisaparin alueella toteutetaan neljää yritysryhmähanketta.
Kansainvälistyminen kuntoon -yritysryhmähankkeessa päätavoitteena on parantaa yritysten
valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla. Yritysryhmähankkeessa on mukana kuusi yritystä; Maatilamatkailu Peräkangas, Pito- ja ohjelmapalvelu Kokkitupa, Kipinäkodan luonto- ja elämyspalvelut, Loma-Rantala, LaiskanKartano ja Jääskän Loma Oy.
Emineo Oy: Optimi-yritysryhmähankkeessa sisältönä on tehokuuden, toiminnanohjauksen ja
teknologian kehittäminen osallistuvissa yrityksissä. Mukana on viisi yritystä; Jokamuovi Oy, VM-Carpet
Oy, Härmä Air Oy, Trala Automaatio Oy ja Mever Oy.
Emineo Oy: JoTe-yritysryhmähankkeessa keskeinen sisältö on yritysten johtamisjärjestelmien kehittäminen. Mukana yritysryhmähankkeessa ovat Plate Power Oy, TNK Electric Oy, Hot-Steel Oy, KJH-Comp Oy, PP-Hydraulics Oy, Markki Oy ja Plastec Finland Oy.
Riima Plan Oy: Henkilöstö yrityksen menestystekijänä -yritysryhmähankkeen sisältönä on yritysten henkilöstöprosessien ja -käytäntöjen nykytilanteen sekä kehittämistarpeiden kartoitus. Mukana hankkeessa on viisi yritystä; Aluetaito Oy, Domretor Oy, HelaSteel Oy, Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy ja Vuorenmaa Oy.
Jatkossa on tarkoitus aktivoida entistä enemmän muun muassa matkailuyritysten yhteistyötä yritysryhmähankkeiden merkeissä. Suuntaviivoja antavat alueelle rakennetut matkailun master planit.
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Kestävät kylät -tiedotushanke

Luonto- ja ympäristöasioista on välitetty tietoa alueen toimijoille, asukkaille, maanomistajille ja yrittäjille 85 aktivointitilaisuudessa, demonstraatioissa ja työpajoissa, joissa aiheena on ollut muun
muassa kiinteistöjen lämmitysvaihtoehdot, Suomen luonnon päivät, luonnon keruutuotteet, kosteikot ja vesistöjen kunnostaminen, jokamiehenoikeudet, jätehuolto ja materiaaliviisaus, luonnon monimuotoisuus ja hyvinvointivaikutukset, kylien turvallisuus ja yhteisöllisyys sekä sähköpyörä liikkumisen vaihtoehtona.
Yhteistyötä vuoden aikana tehtiin yli sadan eri yrityksen ja yhteisön kanssa. Lisäksi alueen yksittäisille asukkaille on annettu neuvoja ja tietoa luontoasioista, jätehuollosta ja ympäristönhoitamisesta.
Luontomaisemaympäristö -blogeja julkaistiin 18, niihin tutustui 1554 vierailijaa vuoden mittaan. Toimittajien sanomalehti- tai
nettiuutisissa Kestävät kylät on ollut esillä yli 50 kertaa ja Järviradiossakin hanke on mainittu. Hankevetäjän juttuja ja puffeja vesistöjen suojelusta, Kestävän kehityksen yhteiskuntasopimuksesta, muovin kierrätyksestä, vieraskasvilajeista, ”roskaretkistä” ja kestävän kylätoiminnan tapahtumista paikallisissa lehdissä julkaistiin ainakin 14 kertaa.
Kulttuuriympäristömme.fi-joulukalenterissa julkaistiin kirjoitus Aisapari ry:n työstä kulttuuriympäristön hyväksi, joka sekin on
osaltaan kestävää kylätoimintaa. Ympäristötietoiskuja lyhytvideoina on kuvattu loppuvuodesta, ne julkaistaan alkuvuonna 2018.

2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
Leader Aisapari on aktiivinen toimija alueellaan. Monikanavainen viestintä tavoittaa alueen toimijat tehokkaasti.
Aisaparin toimintarahalla toteutetaan aktivointia, neuvontaa ja rahoitusta sekä saadaan aikaan toimintaa. Aktiivisia hankehakijoita riittää koko alueen leveydeltä sekä aiemmin hakeneiden että uusien toimijoiden joukossa. Hankehakijoista oli uusia 29 kpl.
Kumppanuusverkosto kasvaa vuosi vuodelta. Raportointivuonna saatin 19 uutta yhteistyökumppania.
Hankekierroksia järjestettiin kolme kertaa, mutta Lapuan kiertoajelu peruuntui osallistujien vähäisyyden vuoksi.

Kotikyliltä maailman ääriin...
Vuonna 2017 on haettu kumppaneita myös maailmalta: Aisapari hallinnoi kansainvälistä Immigrant
Integration in Rural Areas -hanketta, jossa on mukana kahdeksan suomalaisen Leader-ryhmän lisäksi osallistujia Saksasta, Itävallasta ja Ruotsista. Kansainvälisessä ja alueiden välisessä hankkeessa kerätään maaseutualueiden hyviä kotouttamiskäytäntöjä ja helpotetaan kotouttamistyötä tekevien verkostoitumista paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteena
on parantaa maaseudulla tehtävän kotouttamistyön tuloksellisuutta ja näin helpottaa maahanmuuttajien asettumista kaupunkien sijasta maaseudulle. Hankkeessa järjestetään kansainvälisiä
tapaamisia ja seminaareja sekä tehdään julkaisu kerätyistä hyvistä käytännöistä.
Virolaisen Saarte Kostöökogu -ryhmän ja Leader Mansikan kanssa toteutetaan nuorten kansainvälinen FinEst-bändileirihanke.
Yhteistyötä tehdään perinteisesti myös oman valtakunnan ja maakunnan sisällä. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen
Kylille-hanke päättyi vuodenvaihteessa ja Kylille II -hanke seuraa välittömästi. Kylille-hankkeen näkyvin toimenpide kertomusvuonna oli mittava haastattelukierros 86 kylässä. Tuloksista syntyi aisaparikylat.net-sivusto sekä raportti Ketterät kylät kehittyvät.
Maakunnan Leader-ryhmien yhteinen Elle viestii -hanke päättyi niinikään vuodenvaihteessa ja saa jatkoa Viestitellen-hankkeesta.

Aktivointi ja viestintä
Itse järjestetyt tilaisuudet

2015
29

2016
19

2017
153

Yht.
201

Tilaisuuksiin osallistuneet

790

342

1 377

2 509

11
113
78
9 467
2 589

21
749
263
9 106
3 146

9
109
344
8 826
3 497

41
971
685
27 399
9 232

Osallistuminen muiden tilaisuuksiin
Tilaisuuksiin osallistuneet
Lehtiartikkelit
Verkkosivujen vierailut
Sosiaalinen media
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Vuonna 2017 Aisapari vieraili 18 henkilön voimin Brysselissä. Matka toteutettiin yhteistyössä VaaraKarjalan Leaderin kanssa.
Tietoa tuli paljon ja asiat olivat arkisia: talous on tiukkaa ja vaikuttaminen vaikeaa. Esimerkiksi
sanalla metsä on täysin erilainen kaiku Suomessa verrattuna Keski-Eurooppaan, jossa metsät ovat
lähinnä puistomaisia viheralueita. Puurakennukset, puun käyttö energiantuotantoon tai vastuullinen metsänhoito ovat vieraita käsitteitä.
Biotalous ja metsä ovat myös Länsi-Suomen aluetoimiston painopisteitä. Kolmen työntekijän
toimiston tehtävinä ovat pohjalaismaakuntien ja Keski-Suomen edunvalvonta, tiedotus ja hanketoiminnan tuki.
Euroopan parlamentissa olimme Anneli Jäätteenmäen vieraana, komissiota esitteli Tatu Liimatainen ja
Länsi-Suomen aluetoimistoa Sanna Alaranta.
Matkaevääksi saimme kehotuksen avata uusia latuja ja kannustusta kansallisiin ratkaisuihin direktiivien liikkumarajojen puitteissa. Direktiivi-sanankin kääntävät muut eurooppalaiset maat yleensä ”ohjeeksi”, kun Suomi tulkitsee ne pilkulleen sitovina sääntöinä.
Videokooste matkasta löytyy Aisaparin YouTube-kanavalta.

Laatutyötä ja vertaisauditointia
Aisapari ry:llä on ollut johtosääntö vuodesta 2005. Sitä oli päivitetty parin, kolmen vuoden välein. Laatuajattelun pohjana oleva
”Näin Aisaparissa” -dokumentointi on käynnistetty vuonna 2013. Perusperiaatteet:
Vaatimusten täyttämistä mahdollisimman tehokkain keinoin (mm. kerralla valmiiksi)
Asiakastyytyväisyys (kuka on asiakas)
Sitoutuminen tärkeää
Organisaation ja henkilöstön jatkuvaa kehittymistä
Jokainen on vastuussa laadusta!
Laatutyötä tehtiin myös Rambollin vetämä laatutyöprosessin merkeissä, mutta se ei antanut riittvästi eväitä työskentelyn jatkamiselle.
Ensimmäinen versio laatukäsikirjasta valmistui 2014–2015 + runko toimintaohjeista. Sen jälkeen
tehtiin suunnitelmat, miten laatukäsikirja saadaan valmiiksi, mutta työ on edennyt hitaasti. Syksyllä
2017 aiemmat suunnitelmat muokattiin ajan tasalle ja sovittiin vertaisauditoinnista Jyväsriihen kanssa. Laatukäsikirjan päivitetty versio valmistuu hallituksen käsittelyyn kesäkuu 2018.

Aisaparin laatudokumentit
1. Laatuajattelu Aisaparissa – Laadun ja laadunohjauksen käsitteitä
3. Näin Aisaparissa – toimintaohjeet
Käytännön ohjeet jokapäiväiseen työhön.
Niin yksityiskohtainen, että niiden avulla
hommat hoituvat, jos jotakin yllättävää tapahtuu

2. Näin Aisaparissa – laatukäsikirja
4. Näin Aisaparissa – lomakkeet & lait, asetukset ym.
Käytössä olevat lomakkeet
- muualta tulleet esim. työpäiväkirjat tai matkalaskut
- omat lomakkeet eri käyttötarkoituksiin
(esim. muutoshakemus, hintavertailu)
Toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Sparrausta hankkeille
Laatua ja tehokkuutta Aisaparin ja hankeverkoston työskentelyyn haettiin myös Vilma Mutkan
eli Mukamas learning designin ohjauksella. Mukana päivässä oli sekä Aisaparin henkilöstö että hankevetäjiä.
Sparrauspäivän aikana opimme fasilitointia, aikatauluttamista, tiimityöskentelyä, visuaalisuuden hyväksikäyttöä, uusia ajatuksia ja erilaisten näkökulmien avaamista. Opimme fasilitoinnin
ammattilaisten avulla ottamaan kohtaamisista kaikki irti, oli sitten kyseessä työpaja, kehittämispäivät, seminaari tai muu yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen tähtäävä tapahtuma.
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3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Aisapari teetti hallitukselleen vuonna 2017 verkostokyselyn, jonka perusteella voidaan todeta Aisaparin olevan tiukasti kiinni alueen kehittämisessä niin julkisen hallinnon luottamustehtävien kuin järjestötoiminnankin merkeissä. Aisaparin henkilöstö on niinikään sekä työnsä puolesta että vapaa-aikana osallisena monenlaisessa aluetta kehittävässä toiminnassa. Monipuolinen toiminta
lisää Leader-toiminnan tunnettuutta ja Aisaparin painoarvoa paikallisena yhteistyökumppanina. Tunnettuus lisää yhteydenottoja
ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat entisestään.
Yrittäjäyhdistykset palkitsivat vuoden vaihteessa paikkakuntansa menestyneitä yrityksiä. On ollut hienoa huomata, että moni
Aisaparin alueella palkituista on Aisaparilta tukea saaneiden yritysten joukossa.

Kumppanuutta ja vertaistukea
Aisapari on ollut vaikuttamassa Sotemaku-uudistuksen valmisteluun kaikilla asteilla. Henkilöstö ja hallinto ovat osallistuneet uudistusta suunnitteleviin pöytiin ja tilaisuuksiin maakunnan ja
valtakunnan tasolla, ja kumppanuuksia on herätelty myös oman alueen sisällä.
Kuntajohtajat ja johtavat viranhaltijat koottiin yhteiseen palaveriin kuntayhteistyön kehittämiseksi. Kunnat kertoivat olevansa tyytyväisiä Aisaparin toimintaan ja eikä suostumus lisäkehyksen hakemiseenkaan tuottanut vaikeuksia.
Niin kunnat, kuntayhtymät kuin kolmas sektorikin kutsuttiin lokakuussa kumppanuusseminaarin,
jossa keskusteltiin paikallisen yhteistyön lujittamisesta. Erikoisasiantuntija Ritva Pihlajan luot- Yhteistyön kuutio. Kuntajohdon
saamaan kumppanuuspäivään osallistui yli 50 kuntavaikuttajaa ja yhdistystoimijaa, mukana oli tapaamiseen teetettiin kunnille
lahjaksi pulmapelikuutio, jonka
osallistujia kaikilta Aisaparin paikkakunnilta.
– Yhteistyön ja kumppanuuden merkitys tulee kasvamaan yhteiskunnassamme. Ihmisten jokaisella tahkolla on yksi Aisaparin kunnista. Yhteispeliä on koottu
osallisuus tulee olemaan entistä tärkeämpää, arvioi erikoisasiantuntija Ritva Pihlaja Aisaparin
myös muissa tapahtumissa, tässä
järjestämässä Kumppanuusseminaarissa.
kauhavalaiset lapset kokoamassa
Pihlaja painotti, ettei edustuksellinen demokratia enää yksin riitä, vaan kuntalaisten osallis- kuutiota Avoimet kylät -päivässä.
tumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista on pidettävä huolta.
Osallistamiseen voidaan rakentaa erilaisia malleja. Ennen puhuttiin yhteisöistä ja sitten verkostoista,
nyt puhutaan kumppanuudesta. Kumppaneita voidaan koota yhteen neuvottelemaan yhteisistä toimintamalleista.
Kumppanuus voi olla pieniä ja käytännönläheisiä asioita, päällekkäisyyksien purkamista ja arkipäivän yhteistyötä ja tekemistä.
Kumppanuusseminaarin selostus ja työpajojen tulokset löytyvät kotisivulta. Kumppanuustyö
jatkuu paikkakunnittain pidettävillä kumppanuuspöydillä.
Aisapari pyrkii lisäämään kumppanuutta myös hankkeiden välistä yhteistyötä edistämällä. Rahoitetuille hankkeille pidetään kaksi kertaa vuodessa verkostopäivä ja lisäksi järjestetään tykytoimintaa.
Kokoontumisiin pyritään saamaan mukaan myös muiden rahoittamat Aisaparin alueella toimivat hankkeet. Verkottumisen lisäksi tilaisuudet ovat merkittäviä vertaistuen paikkoja: hanke- Vertaistukea. Hankeväki tapasi
vetäjät työskentelevät usein yksinään ilman työyhteisön tukea ja siksi ajatusten vaihto samassa keväällä 2017 tykypäivän merkeissä Lapuan Simpsiöllä.
tilanteessa olevien kanssa on tervetullutta ”pään tuuletusta”.
Tapaamisten väliaikoina pidetään yhteyttä Aisapariverkosto-ryhmässä Facebookissa. Ryhmässä on mukana viitisenkymmentä hankevetäjää.
Hankkeiden verkottumisen myötä on yhteistyö lisääntynyt: päällekkäisyydet ovat vähentyneet ja
yhdessä järjestetyt tilaisuudet lisääntyneet. Yhdessä on osallistuttu myös messuille – vuonna 2017
oltiin mukana Asumista ja hyvinvointia -messuilla keväällä ja Lakia-messuilla syksyllä. Yhteistyö
lisää näkyvyyttä ja kaikki hyötyvät, kun kohderyhmät tavoitetaan tehokkaammin.
Lähidemokratin ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä oli myös keväällä 2017 järjestetyt kansalaiskeskustelut teemana ”Sata askelta Suomen tulevaisuuteen”. Keskustelut järjestettiin WorldCafe-menetelmällä Alajärvellä, Kauhavalla ja Lapualla yhteistyössä alueen kansalaisopistojen kanssa.
Pöytäkunnittain pohdittiin yhdessä tärkeitä arvoja, asioita ja rakenteita, jotka on säilytettävä, tai jotka on
saatava aikaiseksi paremman tulevaisuuden luomiseksi. Samalla ideoitiin ratkaisuja, jotka pitäi- WorldCafe on käyttökelpoinen
si tehdä juuri nyt, jotta varmistetaan, että kaikilla on hyvä elää Suomessa vuonna 2117. Yhtäläi- menetelmä ideoiden synnyttämiseen ja jäsentämiseen.
nen alustus inspiroi keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä tulevaisuutta.
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4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle
Vuonna 2018 ohjelmallisuus hankevalinnassa korostuu. Hankkeiden toteuttajille järjestetään aktivointia ja neuvontaa. Omien tilaisuuksien lisäksi osallistutaan muiden järjestämiin tilaisuuksiin mm.
Startti-infot, tiedotustilaisuudet ja työpajat. Hankehakemukset tuodaan hallituksen käsittelyyn,
kun hakemus on asiallisesti täytetty ja kaikki hankkeeseen kuuluvat liitteet on lisätty Hyrrään
Aloituspalaveria tarjotaan kaikille hankepäätöksen saaneille.
Alueella järjestetään kolme hankekiertuetta jäsenille ja alueen toimijoille eri puolilla aluetta
olemassa olevien tapahtumien yhteydessä (yhteistyössä esim. Häjyylyt / Häjyylykylä, Suvipäivät / Kortesjärvi jne.). Suunnitelmissa on myös tutustumismatka Leader-toimintaan esim. Viroon.
Aisaparin myöntövaltuudesta kaudella 2014–2020 on 15,5 % kohdennettu käytettäväksi alueen asukkaiden aktivoimiseen, hankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn sekä hankkeiden toteuttamisen seurantaan. Lisäksi toimintarahaan kuuluvat mm. hallituksen toimintaan liittyvät kulut, tiedottaminen Messuilla. Lakia-messuilla tesomalla toiminta-alueella sekä osallistuminen Leader-ohjelman toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin. tattiin virtuaalilaseja syksyllä
Aisaparille on laadittu erillinen viestintäsuunnitelma vuodelle 2018. Aisaparin toiminnasta tie- 2017, palvelun tarjosi Mahdoldotetaan paikallislehdissä ja kotisivuilla, facebook-ryhmässä sekä Inton blogissa. Paikallislehdissä lisuuksien mediapaja -hanke.
pyritään tiedottamaan säännöllisesti Aisaparista, Aisaparin
kehittämisohjelman toteuttamisesta, rahoitetuista hankkeista sekä yleisemmin hanketoiminnasta ja maaseudun kehittämisestä.
Kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa tehtävä tiedottaminen tukee paikallislehtitiedotusta. Muita alueella ilmestyviä lehtiä sekä paikallis- ja maakuntaradiota hyödynnetään tiedotettaessa toiminnasta ja hankerahoituksesta.
Viestinnässä keskitytään vaikuttavuuden esiintuomiseen ja toteutuneiden hankkeiden esittelyyn.
Jalat mullassa, tuntosarvet maailmalla -hankkeella aktivoidaan Aisaparin alueen kansainvälistymistä ja kansainvälisiä hankkeita.
Tavoitteena on: 1) kansainvälistymisen aktivointi Aisaparin alueella. Kansainvälisen toiminnan halutaan olevan läpinäkyvää ja kaikille avointa ja 2) monikansallinen verkostoituminen ja uusien kumppanuussuhteiden luominen eri puolille Eurooppaa paikallisten toimijoiden niin yhteisöjen kuin yritystenkin kiinnostuksen mukaisesti
Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle – kansainvälisen yhteistyöhankkeen tavoitteena on koota yhteen kokemuksia
ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien kotouttamisessa maaseutualueilla. Vuoden 2018 tavoitteet: Osallistujien aktivointi yhteistyöhön hankkeen ulkopuolella. Hyvien käytäntöjen kerääminen ja julkaiseminen, tuloksista tiedottaminen. Syyskuussa järjestetään
Lappajärvellä hankkeen päätösseminaarin, johon odotetaan noin sataa vierasta Suomesta ja ulkomailta.
Kylille II -hankkeessa ovat Aisaparin painopisteinä luonto ja kulttuuri. Paikalliset nähtävyydet, tapahtumat ja luonto ovat merkittäviä tekijöitä maaseudun alueellisen vetovoiman lisäämisessä. Omaperäisten kohteiden, perinteen ja persoonallisuuksien esiintuominen edesauttaa myös kotiseudun arvostuksen kasvamista ja paikallisidentiteetin vahvistumista. Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia ja jaetaan tietoa, kuinka reitistöjä tulisi kunnostaa, jotta ne täyttäisivät laatuvaatimukset. Kyliä innostetaan yhteistyöhön
ja vierailemaan toistensa tapahtumissa. Omatoimista kulttuuri- ja perinnetyötä nostetaan esille
tiedotuksen ja yhteistyön keinoin.

5. Yhdistys ja sen resurssit
Aisaparin jäsenmäärä kasvoi vuoden 2017 loppupuolella huimasti. Vuoden 2016 lopussa jäsenten määrä oli 368 jäsentä ja vuoden 2017 lopussa
412 jäsentä. Lisäystä siis jäsentä, joka prosentuaalisesti tekee 11,4 %, kun
vuotuisena tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen 5 % vuosittain.
Jäsenmaksun maksaneita oli jäsenistä 64 %, huomattava korotus
myös tässä, sillä v. 2016 jäsenmaksun maksaneiden määrä oli 54 %!

%
11,4 %
+ 10
äärä

Jäsenmäärän
lisäys 42

+
äärä

nm
Jäse maksuenn m
n
Jäsaeksaneid
m

Kunnat ja
kaupungit

Yhdistykset
ja yritykset

Yksityiset
henkilöt

2016

6

83

284

2017

6

117

290

Muutos

0

+ 34

+6

Vuosikokoukset
Aisaparin kevätkokous pidettiin 20.4.2017 Huhmarkosken kylätalolla, Kauhavalla. Kokouksessa hyväksyttiin Aisaparin tilinpäätös
sekä vuoden intoilijoina palkittiin Heikki Valijoki, Evijärveltä sekä Kauhavan koirapuiston kannatusyhdistys ry Kauhavalta. Kevätkokoukseen osallistui yhteensä 19 henkilöä.
Yhdistyksen syyskokouksen pitopaikkana 26.10.1977 oli Alajärven Lehtimäellä sijaitseva Kylätalo Metso. Syyskokouksen asialistalla
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mm. vuoden 2018 toimintasuunnitelma, henkilövalinnat sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien valinta. Syyskokouksessa
paikalla oli yhteensä 20 henkilöä.

Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Hallituksen kokouksia pidetty vuoden 2017 aikana 10 kertaa. Kokouksista yksi pidettiin sähköpostikokouksena. Hallituksen kokoukset on pidetty
eri puolilla Aisaparin toiminta-aluetta.
Osallistuminen hallituksen kokouksiin
on ollut melko vilkasta. Hallituksen kokousten lisäksi hallituksen jäsenet ovat
osallistuneet erilaisiin tilaisuuksiin sekä tapahtumiin.
Hallituksen puheenjohtaja on osallistunut sekä hallituksen jäsenille että
hallituksen puheenjohtajille järjestettyihin koulutus- sekä keskustelutilaisuuksiin. Lähes viikoittain pidettävään
toimistopalaveriin osallistuvat henkilöstön lisäksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri.

Henkilöstö
Vuoden 2017 aikana on palkkaa maksettu kahdeksalle henkilölle, joista kolme toistaiseksi voimassa olevaa kokoaikaista työsuhdetta ja yksi toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen työsuhde. Näiden lisäksi neljän henkilöä
on työskennellyt määräaikaisissa työsuhteissa.

Taloustilanne

Varsinainen jäsen

TaustaOsall.
Henkilökohtainen
taho kokouksiin varajäsen
2017

Taustataho

Osall.
kokouksiin
2017

Vaurio Martti pj.

M

10/10

Aila, Nina

M

9/10

Kujala, Sari, varapj.

J

9/10

Saunamäki, Petri

J

1/10

Salo, Aulikki siht.

Y

9/10

Hanhikoski, Antti

Y

0/10

M

3/5

Antila Loviisa
(20.4.2017 saakka)

M

3/5

Jaatinen, Kirsti
(20.4.2017 saakka)

Etula, Jouko

J

7/10

Koivukoski, Yrjö

J

0/10

Kangas, Marketta

J

7/10

Nevamäki, Mari

J

0/10

Korkiakangas, Jarkko

Y

2/10

Pirttinen, Maisa

Y

5/10

Sipilä, Kari

M

8/10

Kujala, Tiina

M

4/10

Mastomäki, Johanna

M

3/10

Latva-Laturi
Marjukka

M

5/10

Lassila, Tiina

Y

0/10

Alaviitala, Kirsti

Y

9/10

Vuolle, Jouko

J

8/10

Sippola, Harri

J

0/10

Y

M

Rinnankoski, Matti

Y

4/10

Esa Honkimäki
(20.4.2017 saakka)
Kim Lindström
(20.4.2017 alkaen)

Jaatinen, Kirsti
(20.4.2017 alkaen)

M

5/5

Kumpula, Elsa
(20.4.2017 alkaen)

0/5
2/5
2/5

Nimike

henkilön nimi

hanke, jossa työsk.

toiminnanjohtaja

Mervi NiemiHuhdanpää

Toimintaraha, Järviseudun
1.1.– 31.12.2017
Master Plan, Pysy polulla -teemahanke

kehittämissuunnittelija

Eeva Arpala

Toimintaraha, Maahanmuutto, Pikkolo IV-teemahanke

kehittämissuunnittelija/tiedottaja

Päivi Kultalahti

Kylille -hanke, toimintaraha,
1.1.– 31.12.2017
Juhlavuosi 2017 -teemahanke

toimistosihteeri

Leena Tyynismaa Toimintaraha & muut Aisapa- 1.1.– 31.12.2017

hankekoordinaattori

Aana Vainio

rin omat hankkeet

työskentelyaika

1.1.– 31.12.2017

(40 % työaika)

1.1.– 31.12.2017
(määräaikainen
Aisaparin tilinpäätös vuodelta 2017
työsuhde)
tulee olemaan ylijäämäinen.
Geologisesti merkittävät
geologi, hankeTeemu Öhman
1.1.– 30.6.2017
Yhdistyksen kassavirtaa heikentää
luonto- ja ympäristökohteet
(osa-aikainen, määkoordinaattori
Kauhavalla ja Lapualla
räaik. työsuhde)
maksuhakemusten, erityisesti toimintarahan, maksujen huomattava viiväsKylille-hanke
hankekoorMarita Mattila
20.3. – 31.12.2017
(määräaikainen
tyminen. Sen lisäksi, että viivästymi- dinaattori
työsuhde)
en näkyy kassavirrassa, ei liene oleKylille-hanke
Katriina Kojola
20.3. – 31.8.2017
van tarkoitus, että joudumme käyttä- harjoittelija
(määräaikainen
mään hankkeiden kuntarahaksi tartyösuhde)
koitettua kuntarahaa väliaikaisrahoituksena toimiston ja hankkeiden ylläpitoon. Olemme neuvotelleet pankin kanssa jonkin verran normaalia korkeamman, riskittömän koron. Aisaparilla jää myös tuo
korkotulo saamatta, koska rahat ovat muualla, kuin omalla tilillämme.
Toimintarahan osalta jako aktivointiin ja toimintaan on vuosina 2015–2017 jakautunut siten, että aktivoinnin osuus on 36,3 % ja
vastaavasti toiminnan osuus 63,7 %. Jako näiden välillä tehdään Maaseutuviraston ohjeen mukaan siten, että kaikki toiminnot, jotka tapahtuvat ennen hakemuksen vireille tuloa ovat aktivointia ja toiminnot hakemuksen vastaanoton jälkeen ovat toimintaa. Se,
että käytössä oleva Hyrrä-järjestelmä ei ole toiminut asianmukaisesti heti alusta lähtien, eikä valitettavasti vieläkään, on aiheuttanut sen, että toimintarahan käyttö tulee painottumaan toimintaan, vaikka alun perin suunnittelimme toisin.
Kestävät kylät -hanke

