
suhteen ollaan hyvin pysytty strategian raameissa. 
Myöntövaltuuden suhteen on pyritty siihen, että kunakin 

vuonna rahoitetaan ainoastaan sen verran hankkeita, kuin myön-
tövaltuutta käytettävissä, jotta rahoitusta olisi myönnettävissä 
jokaisena vuotena. Tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja 
korostuu tietenkin ohjelmakauden lopussa, kun myöntövaltuu-
den määrä on pienenevä.

Aisapari hakee toimintarahan kahdessa erässä, ensimmäisen 
erän toteutusaika päättyy näillä näkymin vuoden 2019 lopussa. 

AISAPARIAISAPARI
RAPORTTI

2018
hyvinvointia luonnosta ja kulttuurista yli rajojen

strategian mukainen tavoite toteuma 31.12.2018

% milj. € %  € erotus

Ykköskärki: Alueen vetovoimaisuus ja teollisuus  
kestävän kasvun moottorina, vetovoimaisuus 
ja viihtyvyys

40 %  3,475 milj. € 39,3 % 3,200milj. € 0,7 %

Kakkoskärki: Paikallisten yhteisöjen ja 
identiteettien vahvistaminen

30 %  2,606 milj. € 31,6 % 2,570 milj. € -1,6 %

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

30 %  2,606 milj. € 29,1 % 2,371 milj. € 0,9 %

Aisaparin kehittämisen painopisteiksi nostetut: alueen elinvoi-
maisuus, paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen se-
kä luonto ja luonnonvarat ovat edenneet strategian mukaisessa 
tahdissa rahoituksen suhteen.

Vuoden 2018 loppuun mennessä on kakkoskärki eli paikal-
listen yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen edennyt hieman 
muita kärkiä hitaammin, mutta käytännössä erot strategian mu-
kaisiin osuuksiin ovat hyvin pienet.

Alla olevasta taulukosta näkyy, että rahoituksen jakautumisen 

1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet

Vireille tulleitten saapuneiden hakemusten määrä 
näkyy viereisestä taulukosta. Näiden lisäksi Hyrräs-
tä löytyy jonkin verran sellaisia hankkeita, jotka ei-
vät koskaan ole edenneet niin pitkälle, että ne olisi 
voitu ottaa vireille. Kuten aikaisempina vuosina on 
todettu, on Aisaparin hanketoiminta ollut vilkasta 
jo heti ohjelmakauden alusta lähtien. 40 % vireil-
le tulleista hankkeista on vastaanotettu vuoden 
2015 aikana, mutta päätös saatiin vuonna 2015 
ainoastaan yhdestä hankkeesta - toimintarahasta.

2015 2016 2017 2018 YHTEENSÄ
Yrityshankkeet 44 17 13 12 86

Kehittämishankkeet 58 31 51 43 183

Teemahankkeet 3 3

Toimintaraha 1 1

YHTEENSÄ 103 51 64 55 273

2015 2016 2017 2018 YHTEENSÄ
Yrityshankkeet 0 24 18 7 49
Kehittämishankkeet 0 68 36 39 143
Teemahankkeet 0 0 1 2 3
Toimintaraha 1 0 0 0 1
YHTEENSÄ 1 92 55 48 196

Vireille tulleet hankkeet

1. Strategian toteuttaminen vuonna 2018
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne

Laillisuustarkastuksen jälkeen saatuja päätöksiä on 
vuoden 2018 loppuun mennessä saatu yhteensä 
196 kpl. Näistä siis viereisen taulukon mukaisesti 
yritystukia 49 kpl, kehittämishankkeita 143 kpl ja 
teemahankkeita 3 kpl, joiden lisäksi yksi toimin-
tarahapäätös.

Myönteisen päätöksen saaneet hankkeet (ELY)
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HIRVIJÄRVI-VARPULA ERÄMAAVAELLUSREITTISUUNNITELMA 2018 
 

 

SUUNNITELTU ERÄMAAREITTI 
 
TIE 
 
PITKOSPUUT 
 
SEINÄJOKI-LAPUA RAJA 
 
SIMPSIÖ JA JOUPPILANVUORI 
( REITTI HAHMOTELMA) 

SUUNNITELTU 
LAAVU 

SUUNNITELTU KOTA JA 
VENEVALKAMA 

SUUNNITELTU LINTULAVA 

LAPUAN KAUPUNGIN 
LEIRIKESKUS 

TERVAHAUDAT 

HIRVIJÄRVEN REITTI 22.5 km 

PARTIOLAISTEN MAJA 

SUPPELONEVAN REITTI 12.5  km 

VARPULAN REITTI 29.5 km 

2015 2016 2017 2018 Yhteensä

Yritys-
hankkeet 0 1 21 5 27

Kehittämis-
hankkeet 0 6 18 10 34

YHTEENSÄ 0 7 39 15 61

Kielteisen päätöksen saaneiden ja peruutettujen 
hankkeiden määrät ohjelmakauden aikana

Hankepäätökset 31.12.2018

Teemahankkeet   3
Yritysryhmähankkeet  6
Yleishyödylliset investoinnit  71
Kehittämishankkeet  72
Perustamistuet   5
Yritysten investointihankkeet  48
Toimintaraha    1
YHTEENSÄ     206

Teemahankkeet 3
Yritysryhmähankkeet 6

Yleishyödylliset 
investoinnit 

Kehittämishankkeet

Yritysten
investointihankkeet

Toimintaraha

Perustamistuet 

Aisapari ei itse ole hakenut rahoitusta suoraan Ely-keskukselta, mutta E-P:n Leader-ryhmillä on yhdessä tällä hetkellä käynnissä 
kaksi kehittämishanketta, joihin rahoitus on haettu suoraan ELY-keskukselta ja niitä toteutetaan tuensiirrolla.  Hankkeet ovat yh-
teinen kylien kehittämishanke, Kylille II ja yhteinen viestintähanke ViestitELLEn. Molemmat hankkeet ovat kaksivuotisia ja päätty-
vät vuoden 2019  lopussa.

Aisapari ei ole saanut muuta rahoitusta kehittämisstrategian toteuttamiseen – sen sijaan hankkeita on ohjattu muualle rahoi-
tettavaksi. Esim. suoraan ELY-keskukseen on ohjattu yrityshankkeita ja isompia yleishyödyllisiä investointihankkeita.  Lisäksi haki-
joita on ohjeistettu käyttämään muita rahoituslähteitä esim. Suomen kulttuurirahasto.

 Hyvinvointia luonnosta ja liikunnasta
Kertomusvuonna toteutettiin ja käynnistyi useita luontoon liittyviä hankkeita.
Laavuja ja luontoreittejä rakennettiin usemmallakin paikkakunnalla sekä itsenäisinä hankkeina et-
tä teemahankkeiden toimenpiteinä. Lions Club Lapua rakensi uuden Simpsiön Fröökynä -laa-
vun Rytilammelle. Hanke palautti paikalliselle väestölle mahdollisuuden retkeilyyn ja virkistäy-
tymiseen luonnossa – edellinen paikalla ollut laavu paloi ilkivallan kohteena.

Yksi luontoliikunnan perusedellytyksistä ovat turvalliset reitit. Kertomusvuonna on käynnis-
tynyt ja valmistunut useita reitityksiin ja opastuksiin liittyviä hankkeita. 

Lakeuden Latu ry:n hallinnoimassa Hirvijärvi- Varpula erämaareitin kehittäminen -hank-
keessa suunniteltiin erämaavaellusreitti Hirvijärven ja Varpulan altaan ympäristöön. Reitistöjä voi-
si vaeltaa patikoiden sekä maastopyörällä. Lisäksi suunniteltiin polkupyöräreitti, joka kulkee teitä sekä 
pengertä käyttäen ja kanoottireitti Hirvijärven ja Varpulan altaan maisemiin.

Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla -esiselvityshankkeessa tullaan kartoittamaan Kauha-
van kulttuurihistoriallisesti ja luontoympäristöltään merkittävät kohteet ja suunnittelemaan näiden 
pohjalta erilaisia kulttuuriperintöreitistöjä. Selvityshankkeen tuloksia hyödynnetään myöhemmin 
tehtävällä mobiilisovelluksella. Järviseutu-Seuran opastushanke sai päätöksen aivan kertomus-
vuoden lopulla. Hankkeessa tehdään suunnitelmat ja kustannusarviot Järviseudun kulttuuripyö-
räreittien, Georeitin ja Leipätie-vaellusreitin turvallisiin ja yhtenäisiin opastuksiin.

Talviliikuntakauden pidennystä haetaan Vallamin tykkilatuhankkeella, jolla parannetaan Val-
lamin hiihtokeskuksen stadionin läheisyydessä latupohja helposti lumetettavaan kuntoon ja han-
kitaan kalusto tykkilumiladun tekemiseen.

Rahoituslähde
Rahoitus 

milj. €

Osuus koko-
naisrahoi-
tuksesta %

Tavoite %

EU 3,419 42 % 42 %

valtio 3,098 38 % 38 %

kunta 1,624 20 % 20 %

Julkinen 
rahoitus 
yhteensä

8,141

Yksityinen 
rahoitus

5,171 39 % 35 %

KOKONAIS-
RAHOITUS

13,312

https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/2018/06/24/simpsion-frookyna/
https://aisaparikehittamishankkeet.net/2016/05/23/hirvijhirvijarvi-varpula-eramaareitin-kehittaminen/
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Huippujuttu! on haastavassa elämäntilanteessa tai muita heikommassa asemassa oleville yli 
15-vuotiaille nuorille kohdistettu kehittämishanke, jossa painotetaan taidetta ja luovaa toimintaa.  
Uusilla työtavoilla vahvistetaan  nuoria sosiaalisesti. Hankkeen näyttelyssä nuoret kertoivat tun-
tojaan taiteen, valokuvien ja teatterin keinoin. Hanketta hallinnoi Kuntayhtymä Kaksineuvoinen.

Teatterin ja muiden luovien alojen esiintyvien ryhmien yhteistyötä ja verkottumista edistetään 
Aitio-hankkeella, jota hallinnoin Järvilakeuden kansalaisopisto. Alueen harrastajateatteriväkeä kan-
nustetaan käymään toistensa esityksissä ja tekemään yhteisiä tuotantoja. Lisäksi on varustettu yhteinen 
lavastevarasto sekä järjestetty opintomatkoja ja koulutusta. 

Aitio-hanke on tehnyt yhteistyötä myös Cinemaaseutu-hankkeen kanssa: kahdeksan harrastajaryhmän harjoittelusta tehtiin vi-
deokooste, joka esitettiin yhteisessä gaalassa. Kenenkään ei tarvinnut jännittää esiintymistä, kun ”tavara oli valmiiksi purkitettu”, 
tunnelma oli rento ja samalla opittiin sekä toisten että omista esityksistä.

Gaalan kuvaukset hoiti Pekka Pohjoispää Cinemaaseutu-hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on luoda vahva kyläelokuvaperinne 
Aisaparian alueelle. Hanketta hallinnoi Lapuan kaupunki. Pohjoispää tekee yhteistyötä myös Alajärven Luoma-ahon kylän kanssa, 
jossa on jo kuusi kertaa järjestetty valtakunnallinen kyläelokuvafestivaali. Kertomusvuonna teemana oli tubetus ja kylän seuranta-
lo täyttyi tällä kertaa nuorista videoharrastajista.

Aisaparin Kylille-hankkeen painopisteenä on luonnon lisäksi kulttuuri. Näissä merkeissä on osallistuttu somekampanjalla Kult-
tuuriympäristöpäiviin sekä käynnistetty yhteistyö Taike Pohjanmaan kanssa yhteisötaideteoksen rakentamiseksi Alajoki-maisemaa 
halkovan uuden sillan läheisyyteen. 

  Kumppanuutta ja  kansainvälisyyttä

Frisbeegolf-ratoja rakennettiin kaksi ja hevosurheilua varten valmistui hiittisuora.
Liikuntamahdollisuuksia tarjoutuu myös vesistöissä.  Evijärvi-Seura kehittää Ähtävänjoen me-

lontareitin (Tervareitti) varrelle monipuolista uitto- ja metsätyöperinteeseen liittyvää aluetta Evi-
järven Jokisaareen. Paikalla on jo vanhan mallin mukainen uittomieskämppä saunoineen ja vii-
me vuonna  jokeen rakennettiin lisäksi tukkilaisten harjoittelurata. Radan 17 suorituspaik-
kaa on suunniteltu siten, että ne tukevat monipuolisesti tukkilais- ja metsätyötaitoja ja sovel-
tuvat kaikenikäisille lajien harrastajille. Rata aktivoi nuoria kehittämään perinteitä uudenlaisiksi.

Evijärven kansainvälisesti arvokkaan Jokisuunlahden lintutornille johtava polku ja itse lin-
tutornikin kunnostettiin, joten myös luonnon tarkkailun mahdollisuudet paranivat kertomusvuon-
na. Paalijärven luonto- ja patikointireitti aktivoi sekä osallistumaan että liikkumaan, ja tarjoaa mo-
nenlaisille liikkujille elämyksiä. 

Hyvinvointia, historiaa ja hiljentymisen paikkoja tarjoaa Kirkkotiet-hanke, jolla on myös matkailullisia vaikutuksia: hankkeen 
tarkoituksena on reitittää Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa yhteen Pyhän Olavin kirkkotien kanssa. Alueidenvälistä hanketta hallin-
noi Pohjanmaan liikunta ja urheilu.

Aisaparin hallinnoima Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle – kansainvälinen yhteis-
työhanke kokoontui kertomusvuonna Lappajärvelle mittavaan kansainväliseen seminaariin. 
Hankkeessa kerätään maaseutualueiden hyviä kotouttamiskäytäntöjä ja helpotetaan kotoutta-
mistyötä tekevien verkostoitumista paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti. 

Noin kymmenen kansallisuuden kumppanuutta nähtiin myös Kauhavan Ruotsalassa kun Ai-
sapari  järjesti yhteistyössä Suomen Kylät ry:n Koti kylään – maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyh-
teisöön -hankkeen kanssa Kulttuurikattilan. Päivän suunnitteluun osallistui 19 eri tahoa (mukaanlukien mm. Kauhavan vastaanot-
tokeskus ja immigranttiyhdistys). Yhteistyön tuloksena noin 200 ihmistä oppi yhdessä uusia asioita toistensa kulttuureista ruuan, 
musiikin ja matalan kynnyksen yhdessäolon kautta.

The FinEst Band Camp -bändileirihanke edistää nuorten kansainvälistymistä musiikin avulla. Kansainvälisen toiminnan toivotaan 
juurtuvan myöhemmin osaksi yhteisöjen päivittäistä toimintaa. Kertomusvuonna Suomen ja Viron 
yhteiset leirit pidettiin Saarenmaalla ja Suonenjoella, ensi vuonna Aisaparin alueella Alahärmässä.

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi -hanke hakee kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja malle-
ja ikäystävälliseen toimintaan. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa etenkin palvelualan toimijoita 
ikäystävälliseen palveluiden muotoiluun.

Paikallista kumppanuutta on edistetty järjestämällä paikkakunnittain ja osin jopa kylittäin kump-
panuuspöytiä ja -aamiaistilaisuuksia yhteistyössä kuntien kanssa ja useiden hankkeiden kesken. 

Aisaparin kantavana toimintaperiaatteena on YHTEISPELI ja se tulee esiin kaikessa toiminnassa 
kautta linjan.

 Hyvinvointia kulttuurista

https://aisaparikehittamishankkeet.net/2018/06/23/kirkkotiet/
https://ruralintegration.eu/author/iirablog/
https://aisaparikehittamishankkeet.net/2016/04/20/aitio-avaa-ikkunoita-taitoon-intoon-ja-osallisuuteen/
http://www.aisapari.net/uutiset/kylaviikoilla-tapahtuu-
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/2016/12/30/kortesjarven-hiittisuora/


4Raportti 2018

Yhteys valtakunnallisiin hankkeisiin 
Aisaparin hankkeissa rakennetut matkailun master planit, Alajärven kulttuurimatkailua edistävät 
Aalto-hankkeet sekä Lappajärven  Geopark-suunnitelmat ja siihen liittyvät hankkeet toteuttavat 
samoja tavoitteita kuin Rural Finland, Virtuaaliluonto ja muut maaseutumatkailua ja vetovoimaa 
edistävät valtakunnalliset hankkeet. 

SUPERHYVÄ - Uusilla avauksilla menestykseen, Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen ja muihin 
ruokaan liittyviin valtakunnallisiin hankkeisiin on Aisaparin käynnissä olevillä lähiruokahankkeil-
la useita liittymäkohtia. Härmänmaan 4H-yhdistyksen Läheltä lautaselle -hanke järjesti Aisaparin 
kyläviikolla hyönteiskasvatuksen teemaillan ”sirkkaseminaarin” ja Lähiruokaa Järviseudulta -hanke 
ketjuttaa  alueen tuottajia ja pyrkii saamaan heille lisää markkinamahdollisuuksia.

1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Yritystukien osalta yritystukipäätöksiä on vuoden 2018 loppuun 
mennessä tehty yhteensä 53 myönteistä tukipäätöstä. Näistä 48 
kpl yritysten investointituki ja 6 kpl perustamistukia. Näistä hank-
keista on vuoden 2018 loppuun mennessä päättynyt yhteen-
sä 33 kpl, 31 kpl yritysten investointihankkeita ja 2 kpl perusta-
mistukia. Julkista rahoitusta näihin päättyneisiin hankkeisiin on 
käytetty yhteensä 438.000 € ja myönnetty kokonaisrahoitus on 
ollut 2,11 milj. €.

Viereisestä taulukosta näkyvät uusien yritysten ja työpaikko-
jen tavoitteet sekä toteumat. Toteutumassa huomioidaan aino-
astaan hankkeet, jotka ovat päättyneet 31.12.2018 mennessä. 

Tavoite koko 
ohjelmakauden 

aikana

Toteutunut 31.12.2018 
mennessä päättyneissä 

hankkeissa (31 kpl)

Uudet yritykset 30 16

Uudet työpaikat 100 44

Säilytetyt työpaikat 160 102

Yritysten ja työpaikkojen tavoitteet ja toteumat

  Kolme teemahanketta

Kertomusvuonna saatettiin päätökseen kolme teemahanketta. Valtakunnallisessa Suomi 100 -oh-
jelmassa mukana ollut YHDESSÄ – juhlavuosi 2017 -hanke käsitti yksitoista tapahtumaa, joita to-
teutti yhdeksän paikallista järjestöä. Tapahtumat vaihtelivat teatterista urheiluun ja keppihevos-
leiristä tykin paljastusjuhlaan saakka. Hankkeen loppuraportti linkissä.

Pysy polulla -hankkeessa kunnostettiin luontokohteita ja rakennettiin kiintorastireittejä. Toteut-
tajina olivat Alahärmän Kisa, Alajärven 4H-yhdistys ja Lapuan Virkiä. Hankkeen loppuraportti linkissä.

PIKKOLO IV on teemahanke, jossa Aisaparin alueen yhdistykset voivat toteuttaa pienimuotoisia han-
kintoja ja investointeja. Hanke käynnistyi loppuvuodesta 2016, ja sen kautta rahoitettiin lopulta 13 toimenpi-
dettä. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 39. Yksi rahoitettavaksi sovittu toimenpide peruuntui.  Loppuraportti linkissä

Päätösten ja maksatusten viivästyminen on vaikeuttanut toimenpiteiden toteutusta ja vähentänyt intoa teemahankkeita kohtaan. 

  Aisaparin kaikkiin hankkeisiin voi tutustua klikkaamalla kuvakkeita

https://aisaparikehittamishankkeet.net/2017/09/07/lahelta-lautaselle/
https://juhlavuosi2017.wordpress.com/
https://juhlavuosi2017.files.wordpress.com/2018/02/juhlavuosi_loppuraportti_web.pdf
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.files.wordpress.com/2019/02/pysy-polulla-loppuraportti-2019.pdf
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.files.wordpress.com/2019/02/pikkolo-iv-loppuraportti-2019_web.pdf
https://aisaparikehittamishankkeet.net/
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/
https://aisapariyritystuet.net/
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Koulutushankkeet
Koulutushankkeita Aisapari on rahoittanut yhteensä seitsemän. Näistä neljä on jo päättynyt ja yksi on 
toteutuksen puolivälissä eli näiden hankkeiden seurantatiedot ovat käytettävissä. Hankkeista kaksi 
käynnistyy vuoden 2019 alussa. Aisaparin ”Merkki Päällä” -strategian tavoitteena oli 200 koulutuk-
seen osallistunutta. Jo päättyneiden hankkeiden osalta koulutukseen osallistuneita on yhteensä 
510 eli tavoite on jo tässä vaiheessa toteutunut huomattavan paljon suurempana. Koulutuspäi-
viä näissä päättyneissä hankkeissa on järjestetty yhteensä 66.

Talkootyö
Kökkiminen eli talkootyön tekeminen on perinteinen yhteistyön muoto. Aisaparin Merkki Päällä -strate-
gian tavoitteena oli yhteensä 62.000 talkootyötunnin tekeminen. Talkootyötähän voi tehdä jonkin verran kehittämishankkeissa, 
mutta yleishyödyllisissä investointihankkeissa se on enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Talkootyötä Aisaparin rahoittamissa, päätöksen saaneissa, hankkeissa on siis tähän mennessä toteutumassa lähes miljoonan eu-
ron arvosta. Tunneiksi muutettuna se on 65.840 tuntia eli lähes 35 HTV:tä.

Hanketyyppi Rahoitettujen hank-
keiden lukumäärä

Hankkeita, joissa 
talkootyötä

Talkootyön määrä 
€

Talkootyön määrä
h

Kehittämishanke 69 38 184.900 12.330

Yleishyödyllinen 
investointi 69 60 802.700 53.510

YHTEENSÄ 176 98 987.600 65.840

Ympäristön- ja ilmastonmuutos

Hankkeita, jotka liittyvät ympäristön- ja ilmastonmuutokseen on Aisaparin alueella toteutettu seit-
semän. Strategian tavoitteena on, että asiaan liittyviä tilaisuuksia ja suunnitelmia toteutuu yh-
teensä vähintään 15.

Teemaan liittyviä erilaisia hankkeita, mm. biokaasulaitoksen esiselvitys, kaksi lähiruoka han-
ketta sekä ravinteiden kierrätykseen liittynyt hanke. Aiheeseen liittyviä tilaisuuksia on järjestet-
ty sekä Kestävät kylät -hankkeessa että Energiatietoa kylille -hankkeessa. Nämä kaksi tiedotus-
hanketta ovat järjestäneet tähän mennessä yhteensä 96 erilaista tilaisuutta. Lisäksi aiheesta on 
tehty neljä You tube-videota.

Lähiruokaa Järviseudulla -hankkeessa paikallisen ruuan jakeluketjuja edistetään kartoittamalla Järvi-
seudulla toimivia ruuan tuottajia, lähiruoasta kiinnostuneita toimijoita ja tahoja, kuten esimerkiksi keskus-
keittiöitä, kuntien ja kaupunkien ruoan hankintayksiköitä, ravintoloitsijoita sekä potentiaalisia uusia 
tuottajia. Lähiruokaa Järviseudulla -hanke pyrkii edistämään kuluttajien ja tuottajien kohtaamista 
ja verkostoitumista sekä levittämään tietoa lähiruuasta sekä sen tuotannosta, jatkojalostuksesta, 
markkinoinnista ja logistiikasta. Toimenpiteiden tavoitteena on lähiruuan kysynnän kasvu sekä 
kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen. Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisen lähiruokapis-
teen sekä alueen Reko-piirien toimintaa. Hanke on vielä käynnissä, eikä kappalemääräisiä tieto-
ja ole vielä saatavilla. Tämän hankkeen lisäksi asiaa edistää myös Härmänmaan 4H-yhdistys ry:n 
hanke nimeltään Läheltä lautaselle. 

Aisaparin Merkki-päällä strategian tavoitteeksi on asetettu 15 kpl energiaomavaraisuutta vah-
vistavaa investointia. Vuoden 2018 loppuun mennessä näitä investointeja on toteutunut yhteensä 18. 

Vielä ei tavoitteita ole saavutettu, mutta toisaalta vasta hieman yli puolet vuoden 2018 loppuun 
mennessä päätöksen saaneista hankkeista on toteutettu loppuun. Päätöksenteko jatkuu ja erityisesti 
yritystukien osalta on rahoituksen kysyntä ollut vuoden 2019 ensimmäisinä kuukausina vilkasta.

Lisäksi yritystukien osalta on huomioitava, että päättyneiden hankkeiden osalta yritysten lii-
kevaihdot ovat yhteen laskettuna kasvaneet jo tässä vaiheessa n. 5,3 milj. € ja taloudellinen tulos 
n. 0,5 milj. €. Liikevaihdon ja tuloksen kasvua voidaan pitää erinomaisena, sill äesimerkiksi inves-
tointien tulokset eivät näy kokonaisuudessaan heti hankkeen päättymisen jälkeen, vaan muuta-
man vuoden viiveellä , kun investoinnit saadaa toeden teolla käyttöön.

https://aisaparikehittamishankkeet.net/2017/09/07/lahelta-lautaselle/
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/2019/02/23/pikkolo-iv/
https://aisaparikehittamishankkeet.net/2019/03/11/jarviseudun-yritysryhman-koulutushanke-tuotteistamiseen/
https://aisaparikehittamishankkeet.net/2016/05/23/kestavat-kylat/
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2. Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö

Innovaatiot ja uudet toimintatavat
Kaikissa kehittämishankkeissa on tavoitteena hakea innovaatioita ja uusia toimintatapoja. Innovatiivi-
suudesta kertoo esimerkiksi Evijärven yrittäjien hankkeessa kehitetty applikaatio, joka tuo kansalais-
ten ulottuville kaikki paikkakunnan palvelut ja tapahtumat muutamalla klikkauksella älypuhelimel-
la tai tabletilla. Kimmo Siukolan kehitystyönä syntynyt mallilla on riittänyt kysyntää myös Aisapa-
rin alueen ulkopuolella (esimerkiksi Ähtäri).

Uutta toimintatapaa kehitetään myös Alajärven Luoma-aholla, jossa kylään mallinnetaan mo-
nipalvelukeskusta. 

Rakennusteknisiä innovaatioita kehitettiin puolestaan Hoiskossa CLT-levyn käytölle ja Kauha-
van Lankavassa haettiin kokeilutoimenpiteellä markkinoita liinavaatteiden kierrätykselle ja uusio-
käytölle kudonnassa. Myyntikelpoisia tuotteita syntyi kummassakin hankkeessa.

Kunnostetut luonto- ja ympäristökohteet
Luontoon ja ympäristöön liittyviä hankkeita ja kohteita on Aisaparin alueella ollut kuluvalla ohjel-
makaudella todella monta. Strategian tavoitteeksi asetettu määrä on 20 kohdetta, mutta tuo mää-
rä on tähän mennessä toteutettu jo yli kaksinkertaisena. On tehty töitä reitistöillä ja yksittäisissä 
kohteissa. Kaiken kaikkiaan kunnostettuja luonto- ja ympäristökohteita on, luokittelusta riippu-
en, ainakin 45 kpl eri puolilla Aisaparin toiminta aluetta ja kohteiden määrä tulee vielä lisäänty-
mään, sillä käynnissä on useita kehittämishankkeita, joista saatavien suunnitelmien ja selvitysten 
kautta luonto- ja ympäristökohteiden kunnostus tulee vielä lisääntymään. 

Aisaparin toiminta pyritään järjestämään kaikilta osin mahdollisimman tehokkaasti ja kestävällä tavalla.  Suuren hankemäärän 
vuoksi on rutiinien oltava toimivia ja työnjaon joustava. Palvelumuotoilun keskiössä on aina asiakas: 
neuvonnan avulla helpotetaan hanketoimijoiden työtä ja edistetään hankkeiden tavoitteiden to-
teutumista joka vaiheessa.

Kumppanuuksista pyritään rakentamaan pitkäaikaisia yhteistyöverkostoja. Pysyviä yhteistyö-
ryhmiä on syntynyt esimerkiksi Luonto liikuttaa -teemalla: kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimien 
edustajat kokoontuvat yhteen muutaman kerran vuodessa, sopivat yhteisistä kampanjoista ja 
tuottavat teemaesitteen paikkakuntien palveluista. 

Samalla tapaa kokoonnutaan yhteen tapahtumatuotannon merkeissä. Kuntien ja yhdistys-
ten tapahtumia sovitetaan alueellisesti yhteiseen kalenteriin, vältetään päällekkäisyyksiä ja opi-
taan liikkumaan yli kuntarajojen.

Matkailukehittäjien tapaamisia pidetään niinikään muutaman kerran vuodessa. Tapaamisissa vaih-
detaan matkailuun liittyvien hankkeiden kuulumiset ja päivitetään matkailun master planin tilanne. Hankevetäjille pyritään järjes-
tämään yhteisiä koulutus- ja tykypäiviä pari kertaa vuodessa.

Aisaparin viestintä on monikanavaista ja tavoittavaa. Pääpainopiste on sähköisessä viestinnässä, mutta myös esitteitä, julkaisu-
ja ja lehti-ilmoittelua käytetään, jotta kaikki kohderyhmät pystytään tavoittamaan.

Kestävän kehityksen periaatteella vältetään tulostuksia, suositaan webinaareja ja järjestetään kimppakyydityksiä aina kuin se 
vain on mahdollista. Kertomusvuonna hankekierroksetkin yhdistettiin: Kortesjärvellä hankeinfo yhdistettiin Suvipäivien kyläkier-
rokseen ja Härmässä häjyylykylän retkeen. Lapualla oltiin mukana kylien ja yhdistysten kanssa iltatorilla. 

Yksi Aisaparin toiminnan pääperiaatteista on osallisuus. Aisaparin tärkein voimavara ovat paikalliset 
ihmiset – yrittäjät, yhdistysväki, virkamiehet ja luottamushenkilöt, jokainen Alajärven, Evijärven, 
Kauhavan, Lappajärven, Lapuan ja Vimpelin asukas. Heillä on mittaamaton määrä tahtoa ja tai-
toa kehittää omaa aluettaan, kunhan vain heille annetaan välineet ja keinot tarpeidensa ja toi-
veidensa toteuttamiseen. 

Into-hahmo lanseerattiin Landepaku-kierroksella vuonna 2015 ja siitä lähtien Aisapari on 
palkinnut vuosittain kevätkokouksessaan Vuoden intoilijan ja Vuoden intoilun. Leikkimielisen 
tunnustuksen tarkoituksena on antaa arvostusta ihmisille ja teoille, jotka ovat erityisesti vieneet 
eteenpäin ”Aisapari-aatetta”.  Kertomusvuonna intoilijana palkittiin kotiseutu- ja kulttuuriaktiivi 
Päivi Haapaniemi Lehtimäki-seurasta ja intoilupalkinnon sai Jouni Niemelä, joka on nostanut Vim-
pelin Lakeaharjun hiihtokeskuksen palvelut vetovoimaiselle tasolle idearikkaalla tavalla.

https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/2018/10/02/jarviseudun-uittomieskampan-saunarakennus/
https://aisaparikehittamishankkeet.net/2017/07/24/evijarven-palvelut-mobiiliin/
http://www.aisapari.net/pelikentta/yhdistykset
http://www.aisapari.net/uutiset/kevatkokous-vimpelissa
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Aktivointi ja 
viestintä Tavoite 2015 2016 2017 2018 Toteuma 

2015–2018
Itse järjestetyt 
tilaisuudet 75 29 19 153 41 242

Tilaisuuksiin 
osallistuneet 500 790 342 1 377 296 2 805

Osallistuminen 
muiden tilaisuuksiin 75 11 21 9 5 46

Tilaisuuksiin 
osallistuneet 500 113 749 109 195 1 166

Lehtiartikkelit 50 78 263 344 225 910
Verkkosivujen 
vierailut 200 9 467 9106 8 826 7 678 35 077

Sosiaalinen media 1 400 2 589 3 146 3 497 2 147 11 379

Aisaparin toiminnan perustyötä on toimintarahalla tehtävä alueen toimijoiden aktivointi ja neuvonta, hankkeiden valmistelu ja 
käsittely sekä toteutuksen seuranta. Lisäksi Aisaparilla on omia, kehittämisstrategiaa toteuttavia hankkeita. 

Aisapari teki marraskuussa 2018 kaksi nettikyselyä, toisen hallitukselle ja henkilöstölle ja toisen yhteistyökumppaneille.  Näistä 
poimittuna muutamia onnistumisia ja kehittämiskohteita.

Onnistumisia Kehitettävää
- hallituksen kokoukset ovat hyvin organisoituja
- Aisaparin tavoitteet ja tarkoitus nostetaan esiin 
- toimintasuunnitelma ohjaa hyvin Aisaparin toimintaa, 
sen lisäksi on myös pidemmän aikavälin suunnitelmia 
ja tavoitteita
- Aisapari toimii aktiivisesti ja uusiin ideoihin tartutaan 
rohkeasti
- Aisapari tekee yhteistyötä sekä paikallisten toimi-
joiden, muiden Leader-ryhmien, että viranomaisten 
kanssa
- viestintä on aktiivista ja näkyvää ja useat kanavat ovat 
käytössä
- Aisaparin maine on hyvä
- Toimitilat ja talous ovat hyvällä ”tolalla”

- hallituksen jäsenten aktiivisempaa osallistumista kai-
vataan
- hallitustyötä / vastuuta voisi ehkä enemmän jakaa 
mahdollisesti perustettaville työryhmille
- hallitus voisi osallistua enemmän järjestettäviin koulu-
tuksiin 
- muita rahoituslähteitä strategian toteuttamiseksi pitäisi 
hyödyntää aktiivisemmin
- uusien hankehakijoiden neuvontaan voisi käyttää 
enemmän aikaa ja kehittää uusia välineitä
- Vuosiraportoinnin ja normaalin tiedottamisen tueksi 
voisi kuntien ja kaupunkien valtuustoille kehitellä muita 
viestintätapoja

Laatutyön pohjana olevaa Näin Aisaparissa -dokumentointi päivitettiin vuoden 2018 aikana. 
Laatutyön perusperiaatteet pysyvät silti kivijalkana eli laatu on

- vaatimusten täyttämistä mahdollisimman tehokkain keinoin (mm. kerralla valmiiksi)
- asiakastyytyväisyyttä
- sitoutumista
- organisaation ja henkilöstön jatkuvaa kehittymistä
- jokaisen vastuulla

Vertaisauditointia tehtiin tammikuussa 2018 yhteistyössä Leader Jyväsriihen kanssa. Auditointikohteina olivat laatutyön kokonai-
suus sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Suunnitelmissa oli jatkaa työtä syksyllä 2018 hankekäsittelyn merkeissä, mutta ikävien yh-
teensattumien vuoksi jatko on siirretty vuodelle 2019. 

Aisaparin laatudokumentit
1. Laatuajattelu Aisaparissa – Laadun ja ohjauksen käsitteitä
2. Näin Aisaparissa – laatukäsikirja
3. Näin Aisaparissa- toimintaohjeet
- käytännön ohjeet jokapäiväiseen työhön
4. Näin Aisaparissa – lomakkeet, lait, asetukset ym.
- muualta tulleet esim. työpäiväkirjat ja matkalaskut
- omat lomakkeet eri käyttötarkoituksiin esim. muutoshakemus
- toimintaa ohjaava lainsäädäntö

Laatutyö

http://www.aisapari.net/UserFiles/924f27f0-7846-4000-a3f5-3e6175228121/Web/Aisaparin%20laatuk%C3%A4sikirja.pdf
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4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle 
Vuonna 2019 tulee Aisaparin perustamisesta kuluneeksi 20 vuotta. Tuo juhlavuosi tulee näkymään monin tavoin Aisaparin toimin-
nassa: hanke-esittelyinä, kuva- ja tarinakilpailuna, jäsenhankintakampanjana sekä muina jäsenistölle ja toimijoille järjestettyinä ti-
laisuuksina ja tapahtumina. Tavoitteena on tuoda esille kaikkea sitä, mitä Aisaparin toiminta on ollut kuluneiden 20-vuoden aikana 
ja saada ihmiset pohtimaan sitä, mitä se voisi olla jatkossa. 

Leader-toiminnan toiminnalliset päätavoitteet tulevalle vuodelle ovat ”perinteiset”: aktiivinen ja monipuolinen hanketoiminta, 
hankkeiden tehokas toiminta ja hallinnointi, hankevarojen 100 % sidonta, rahoituksen tasapuolinen ja-
kautuminen toiminta-alueelle sekä hankehakemusten joustava ja nopea käsittely. Lisäksi Leader-toi-
minnassa katseet kääntyvät jo kohti tulevaa kautta ja strategian päivittämisen tarve nousee esille. 

Erityisenä painopisteenä tulee vuoden 2019 aikana olemaan nuoret. Tavoitteena on saada nuo-
risojaosto koottua nuorista eri puolilta Aisaparin aluetta. Nuorille tullaan järjestämään myös eri-
laisia seminaareja ja tapahtumia liittyen nuorten osallistumiseen alueen kehittämiseen. Tavoit-
teena on saada nuorten ääni paremmin kuulumaan ja näkymään Aisaparin toiminnassa. 

Kansainvälisyys tulee näkymään monella tavalla Aisaparin toiminnassa vuonna 2019. Loppu-
suoralla olevassa sekä kansainvälisiä että kotimaisia hyviä käytäntöjä koonneessa, Maahanmuut-
tajien kotouttaminen maaseutualueille -hankkeessa loppuraportti valmistuu keväällä ja tuloksia le-
vitetään paikallisesti sekä Aisaparin alueella että muiden kotimaisten yhteistyökumppaneiden alueilla. 
Tavoitteena on saada nämä hyvät käytännöt tulevaisuudessa kotouttamistyötä tekevien normaaleiksi toimintatavoiksi. 

The FinEst Band Camp -hankkeen leiri järjestetään kesäkuussa Aisaparin alueella. Osallistujia tulee leirille noin 70. Syksyllä tässä 
Leader Aisaparin, Leader Mansikan ja Saarte Kostöökogun rahoittamassa hankkeessa järjestetään mielenkiintoinen kokeilu, bän-
dileiri virtuaalisesti. Tavoitteena on saada sekä leirille osallistuvat nuoret ja musiikin opettajat olemaan yhä enemmän yhteyksissä 
virtuaalisesti myös leirien välillä ja myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

3. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Mitään radikaaleja muutoksia aluekehittämisen verkostoissa ja toimintaympäristöissä ei vuoden 
2018 aikaa ole tapahtunut. SOTEMAKU-uudistus, joka toteutuessaan aiheuttaisi monenlaisia muu-
toksia verkostoissa, siirtyi tulevaisuuteen ja verkostot valmistautuvat mahdollisesti tuleviin muu-
toksiin, mutta rauhallisemmalla tahdilla. 

Yleisesti ottaen verkostot omalla alueella ovat vahvistuneet, yhteistyötä tehdään yhä enem-
män erilaisten toimijoiden kanssa. Aisapari on haluttu yhteistyökumppani ja yhteistyössä on teh-
ty uusia avauksia, seminaareja, tapahtumia, hankkeita esim. Kulttuurikattila -tapahtuma tai yhtei-
nen hanke Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistyksen kanssa ikääntyneiden palveluiden parantamiseksi. 

Kun hankehallinnoijina on myös oppilaitoksia yliopistoista ja ammattikorkeakouluista kansalaisopis-
toihin ja muihin vapaan sivistystyön toimijoihin, tapahtuu alueen kehittämistä monella tasolla ja tavalla, uutta kehittäen ja synnyt-
täen myös tutkimusta hyödyntäen.

Alueen kehittämisessä löytyy yhteisiä tavoitteita luonnollisesti kuntien ja muun aluehallinnon kanssa, samoin paikallisten yritys-
ten, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kumppanuuspöydissä ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa haetaan keinoja tavoitteiden eteen-
päin viemiseksi.

TE-toimistot, Yritys-Suomi, Uusyrityskeskus, kauppakamarit ja muut elinkeinotoiminnan neuvonta- ja 
yhteistyöorganisaatiot ovat kumppaneina säännönmukaisesti esimerkiksi aloittavien yrittäjien start-
ti-infoja ja muita tilaisuuksia järjestettäessä. 

Aisaparin merkitys ja sen tuoma lisäarvo perustuu hyvin pitkälle Aisaparin toimintaa ohjaa-
viin arvoihin. Alla myös kommentteja marraskuussa 2018 yhteistyökumppaneille (vastaajia 163 
kpl) tehdyn nettikyselyn tuloksista

Aisaparin toiminta on avointa ja hallinto läpinäkyvää. Toiminta on avointa kaikille ja mukaan 
toimintaan pääsee monin eri tavoin. Kerromme aktiiviselle viestinnällä sidosryhmille ja yhteis-
työkumppaneille Aisaparin toiminnasta ja suunnitelmista. 

”Aisaparia on helppo lähestyä ja saada vastauksia nopeasti” ”Toimintaanne on ollut helppo osallistua”
Niin toiminnassa kuin hallinnossakin otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus. Hallituksen jäsenet 

edustavat tasapuolisesti koko aluetta ja rahoitus jakautuu koko toiminta-alueelle. Tiedotusta, tapahtumia, seminaareja järjestetään 
eri puolella aluetta. Toiminnassa kiinnitetään huomiota pienten ja resursseiltaan vähäisten toimijoiden tukemiseen.  ”Aisapari on otta-
nut huomioon koko alueensa tasapuolisesti.” ”Mielestäni Aisapari on merkittävä kumppani erityisesti sivukylien puuhamiehille ja naisille.”

Aisapari on luotettava yhteistyökumppani. Mitä tahansa olemmekaan luvanneet asiakkaille tai yhteistyökumppaneille, siitä pi-
detään kiinni.  ”Vuoropuhelu tasavertaista, osaava henkilökunta ja sovitut asiat ovat pitäneet.” ”Aisaparin henkilöiden aktiivinen toi-
minta ja palveluhalukkuus ovat korkealla.”

http://www.aisapari.net/pelikentta/kylat
http://www.aisapari.net/pelikentta
https://aisaparikehittamishankkeet.net/2018/06/24/the-finest-band-camp/
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Kunnat ja 
kaupungit

Yhdistykset 
ja yritykset

Yksityiset 
henkilöt

     2017 6 117 290

     2018 6 117 283

Muutos 0 0 -7

5. Yhdistys ja sen resurssit
Yhdistyksen toiminta on jatkunut edellisen vuoden kaltaisena muutoksia Aisaparin sääntöihin ei ollut tarvetta tehdä.

Aisaparin puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Martti Vaurio, Lapualta, hänen taustatahonsa on maaseudun asukkaita. Martti 
Vaurio hoiti puheenjohtajan tehtävää toista vuotta. Varapuheenjohtajana vuonna 2018 toimi julkista tahoa edustava Jouko Etu-
la, Alajärveltä. 

Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla toiminta-alueella asuvat yksityiset henkilöt ja toiminta-alueella toimivat oikeustoimikel-
poiset yhteisöt ja säätiöt.

Aisaparilla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liit-
tyä toiminta-alueen ulkopuolella asuva yksityinen henkilö ja toiminta-
alueen ulkopuolella toimiva yhteisö ja säätiö. 

Vuoden 2018 lopussa jäsenten määrä oli 406 jäsentä. Aisaparin Merk-
ki Päällä -strategian tavoitteeksi on asetettu 400 jäsentä. Eli tuo tavoi-
te on saavutettu, mutta siitä huolimatta jäsenhankintaa jatketaan ak-
tiivisesti mm. vuonna 2019 järjestettävällä jäsenhankintakampanjalla. 

Jäsenmaksun maksaneita oli jäsenistä 74 %, tässä oli merkittävä korotus, sillä v. 2017 jäsenmaksun maksaneiden määrä oli 64 % 
ja sitä edellisenä vuonna 54 %. Jäsenmaksu oli vuonna 2018 yksityisiltä henkilöiltä 10,- €/vuosi, yhdistyksiltä ja yrityksiltä 20 €/vuo-
si sekä kunnilta ja kaupungeilta 150 €/vuosi. Lisäksi Aisaparin alueen ulkopuolisilla toimijoilla tai henkilöillä on mahdollisuus liittyä 
Aisaparin kannattajajäseneksi. 

Vuosikokoukset
Aisaparin kevätkokous pidettiin 26.4.2018 Rinneravintola Välilaskussa Vimpelissä. Puheenjohtajana toimi Marja-Leena Laakso, Vim-
pelistä. Kokouksessa hyväksyttiin Aisaparin tilinpäätös sekä vuoden intoilijoina palkittiin Päivi Haapaniemi, Lehtimäeltä sekä Lakis 
Oy / Jouni Niemelä, Vimpelistä. Kevätkokoukseen osallistui yhteensä 19 henkilöä.

Yhdistyksen syyskokouksen pitopaikkana 25.10.2018 oli Kortesjärven Pirttisen Nuorisoseura. Syyskokouksen asialistalla mm. 
vuoden 2019 toimintasuunnitelma, henkilövalinnat sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien valinta. Syyskokouksessa pai-
kalla oli yhteensä 20 henkilöä ja kokousta johti Jari Mäki-Fränti.

Jalat mullassa, tuntosarvet maailmalla -hankkeessa on aktivoitu alueen toimijoita kansainvälisyyteen ja kansainvälisten hank-
keiden hakemiseen. Jo elokuussa 2018 Aisaparin hallitus teki päätöksen varata 500.000 € määrärahan vuoden 2019 myöntövaltuu-
desta erityisesti kansainvälisille hankkeille. Vuoden 2018 lopussa oli kymmenkunta hankeaihiota työn 
alla, ehkä kaikki niistä eivät tule toteutumaan, mutta toivottavasti mahdollisimman moni. Tavoittee-
na on saada erilaisia yhteistyökumppanuuksia sekä pieniä hankkeita käynnistettyä. Näitä kump-
panuuksia voidaan vahvistaa ja kehittää tulevalla ohjelmakaudella. 

Kansainvälisyyteen liittyy myös pieni Aisaparin, yhdessä E-P:n Muistiyhdistys ry:n kanssa to-
teuttama hanke, jossa haettiin Skotlannista kansainvälisiä malleja ikäihmisten avuksi. Hankkeen 
loppuseminaari järjestetään maaliskuussa ja tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyö eurooppa-
laisten ”dementia friendly communities” -toimijoiden kanssa. 

Kylille II hankkeessa Aisaparin alueen painopisteenä on luonto ja kulttuuri. Tavoitteena on edis-
tää paikallisten nähtävyyksien, tapahtumien ja luonnon esille tuomista paikallisen vetovoiman li-
säämiseksi. Lisäksi tavoitteena on välittää hyvä käytäntöjä muiden E-P:n Leader-ryhmien alueilla to-
teutettuja painopisteitä mm. turvallisuus ja digitaalisuus. 

Tiedottaminen ja viestintä suuntautuu näin loppukaudesta toiminnan tulosten esittelemiseen, mitä rahoituksella on saatu ai-
kaan.  Tätä työtä tehdään sekä paikallisesti että maakunnallisesti. Koska on Aisaparin 20. toimintavuosi, tavoitteena on tuoda esiin 
koko toiminnan aikana rahoitettuja hankkeita, toiminnan tuloksia ja sen vaikuttavuutta,

Yhteistyö on sisäänrakennettu osa Leader-toimintaa ja ”yhteispeli” Aisaparin Merkki Päällä- strategian läpileikkaava teema. Ta-
voitteena on tehdä monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hakea uusia yhteistyökumppanuuksia niin paikallisesti, ko-
timaasta kuin ulkomailtakin. 

Toimintaympäristöön tuo todennäköisesti muutoksia SOTEMAKU-uudistuksen eteneminen. Tilanteeseen varaudutaan ja suun-
nitelmia tulevaisuuden toimintojen kehittämiseksi on olemassa, mutta strategian toteuttamiseen se ei tässä vaiheessa tuo muu-
tostarpeita. Rahoituskausia on tämän vuoden lisäksi enää vuosi 2020 ja myöntövaltuus ohjelmakauden loppua kohti on vähenevä. 
Mikäli erityisiä kohdentamistarpeita sekä myöntövaltuutta, mahdolliset lisämyöntövaltuudet mukaan lukien, löytyy, uskomme, et-
tä toimenpiteet pystytään tekemään olemassa olevan strategian puitteissa. 

https://aisaparikehittamishankkeet.net/2018/06/24/kansainvaliset-mallit-ikaantyvien-avuksi/


10Raportti 2018

Nimike henkilön nimi hanke, jossa työsk. työskentelyaika

toiminnanjohtaja Mervi Niemi-
Huhdanpää

Toimintaraha, Järviseudun Master Plan, Pysy 
polulla -teemahanke, muut omat hankkeet

1.1.– 31.12.2018

kehittämis-
suunnittelija

Eeva Arpala Toimintaraha, Maahanmuutto, 
Pikkolo IV-teemahanke

1.1.– 31.12.2018

kehittämissuunnit-
telija/tiedottaja

Päivi Kultalahti Kylille -hanke, toimintaraha, Juhlavuosi 2017 
-teemahanke

1.1.– 31.12.2018

toimistosihteeri Leena Tyynismaa Toimintaraha  & muut Aisaparin omat 
hankkeet

1.1.– 31.12.2018
(40 % työaika)

hanke-
koordinaattori

Aana Vainio Kestävät kylät -hanke 1.1.– 31.5.2018 (määräaikainen  
työsuhde)

hankekoor-
dinaattori

Marita Mattila Kylille-hanke, Kylille II-hanke, toimintaraha, 
The FinEst Band Camp

1.1. – 31.12.2018 (määräaikainen 
työsuhde)

kv. hankekoordi-
naattori

Susanna Mäki-
Oversteyns

Jalat mullassa, tuntosarvet maailmalla -han-
ke 

11.6 – 30.4.2018 (määräaikainen 
työsuhde

kv. hankekoordi-
naattori

Heli Talvitie Jalat mullassa, tuntosarvet maailmalla -han-
ke 

1.6 – 31.12.2018 (määräaikainen 
työsuhde

Taloustilanne
Aisaparin tilinpäätös vuodelta 2018 on ylijäämäinen. Yleisesti ottaen talouden tasapainottamista hankaloittaa maksuhakemusten 
käsittelyn hitaus. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 oli EU:n ja valtio-osuuksien saaminen yhteensä n. 385.000, - €. Tällä hetkellä talouden 
osalta näyttää hyvältä, oman haasteensa tuo kuitenkin ohjelmakauden vaihde ja sen vaikutukset yhdistyksen talouteen. 

Varsinainen jäsen Tausta-
taho

Osall.
kokouksiin 

2018

Henkilökohtainen 
varajäsen

Tausta-
taho

Osall.
kokouksiin 

2018

Vaurio Martti pj. M 9/9 Aila, Nina M 3/9

Kujala, Sari. J 7/9 Saunamäki, Petri J 1/9

Salo, Aulikki siht. Y 9/9 Hanhikoski, Antti Y 0/9

Kamppila Juha Y 5/9 Lindström, Kim Y 0/9

Etula, Jouko, varapj. J 8/9 Koivukoski, Yrjö J 0/9

Hietamäki, Petri J 2/9 Nevamäki, Mari J 0/9

Hakomäki, Juha Y 4/9 Pirttinen, Maisa Y 5/9

Sipilä, Kari M 5/9 Kujala, Tiina M 0/9

Mastomäki, Johanna M 2/9 Latva-Laturi 
Marjukka M 4/9

Lassila, Tiina Y 0/9 Alaviitala, Kirsti Y 7/9

Vuolle, Jouko J 7/9 Sippola, Harri J 0/9

Lakso, Marjo M 6/9 Jaatinen, Kirsti M 6/9

Hallituksen kokouksia pidetty vuo-
den 2018 aikana 9 kertaa. Hallituk-
sen kokoukset on pidetty eri puolilla 
Aisaparin toiminta-aluetta.  Hallituk-
sen kokousten lisäksi hallituksen jä-
senet ovat osallistuneet erilaisiin ti-
laisuuksiin sekä tapahtumiin.

Hallituksen puheenjohtaja on 
osallistunut sekä hallituksen jäse-
nille että hallituksen puheenjohta-
jille järjestettyihin koulutus- sekä 
keskustelutilaisuuksiin. Lähes vii-
koittain pidettävään toimistopala-
veriin on henkilöstön lisäksi kutsuttu 
mukaan hallituksen puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. 

Aisaparin hallituksen kokoonpano 1.1. – 31.12.2018  
ja osallistuminen hallituksen kokouksiin

Henkilöstö
Vuoden 2018 aikana on palkkaa maksettu kahdeksalle henkilölle, joista kolme toistaiseksi voimassa olevaa kokoaikaista työsuhdetta 
ja yksi toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen työsuhde. Näiden lisäksi neljä henkilöä on työskennellyt määräaikaisissa työsuhteissa.


