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Juhlahumua ja uusia polkuja

1. Strategian toteuttaminen vuonna 2019
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne

KOKONAISRAHOITUS 17,215 milj.€
Yksityinen rahoitus

7,046 milj.€
= 41 %

%
17 ootyö
talk 97 m€
1,1

Aisaparin kehittämisen painopisteiksi valitut: alueen elinvoimaisuus, paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen sekä
luonto ja luonnonvarat ovat edenneet pääsääntöisesti strategian mukaisessa tahdissa rahoituksen suhteen.
Alla olevasta taulukosta näkyy, että rahoituksen jakautumisen
suhteen on hyvin pysytty strategian raameissa.
Vuoden 2019 loppuun mennessä on ykköskärki edennyt strategian mukaisesti, kakkos- ja kolmoskärjen osalta marginaalista eroavaisuutta strategian mukaiseen tavoitteeseen nähden.
Myöntövaltuuden suhteen on pyritty siihen, että kunakin
vuonna rahoitetaan ainoastaan sen verran hankkeita, kuin myöntövaltuutta käytettävissä, jotta rahoitusta olisi myönnettävissä
jokaisena vuotena. Tämä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja
korostuu tietenkin ohjelmakauden lopussa, kun myöntövaltuuden määrä on pienenevä.
Aisapari käyttää ohjelmakauden toimintarahan kahdessa erässä, ensimmäisen erän toteutusaika päättyy helmikuun lopussa
2020 ja toimintarahan toisesta erästä on saatu päätös syksyllä
2019. Sen käyttö on mahdollista vuoden 2020 alusta alkaen. Toimintarahan toisen erän kesto on 30.4.2023 saakka.
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä on tällä hetkellä käynnissä kaksi hanketta, joihin rahoitus on saatu suoraan ELY-keskukselta. Kylien aktivointihanke Kylille II sekä E-P:n Leader-ryhmien
yhteinen viestintähanke ViestiELLE:n. Näitä kumpaakin hanketta
koordinoi Leader Kuudestaan ja hankkeita toteutetaan tuensiirrolla. Syksyllä 2019 saatiin päätös E-P:n Leader-ryhmien yhteisestä
Kylille III-hankkeesta. Tätä hanketta tulee koordinoimaan Leader
Aisapari. Hankkeessa jokaisella neljällä Leader-ryhmällä on oma
painopisteteemansa, mutta kaikki toteuttavat jokaista teemaa.
Hankkeen teemat ovat: osaava ja osallistava kylä, kiertotaloutta
kylille, hyvinvoivat kylät ja arjen turvaa kylille.
Mahdollisuutta hakea itse rahoitusta muista rahoituslähteistä

yksityinen
raha 83 %
5,850 m€

Julkinen rahoitus
42 % EU
4,271 m€

10,169 milj.€
= 59 %

38 % valtio
3,846 m€

20 % kunnat
2,052 m€

Merkki Päällä -strategian toteuttamiseksi ei ole ennätetty hyödyntää. Muutamia hakemuksia on jätetty, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta. Alueen toimijoita on kannustettu itse hakemaan
rahoitusta muista rahoituslähteistä. Tässä viimeisen vuoden aikana on toteutettu Local communties and Culture eli nuorten kansainvälinen työleiri Evijärvellä (Evijärven kunta). Lisäksi on avustettu mm. Järvilakeuden kansalaisopiston ja Alajärven kaupungin hakemia Erasmus + -hankkeita. Aisaparin rooli näissä hankkeissa on ollut siis aktivointi, sparraus sekä avustaminen hakemusten tekemisessä.
Hakemuksia on ohjattu myös Ely-keskukselle rahoitettavaksi,
sekä yritystukia että isompia yleishyödyllisiä investointihankkeita, sillä Aisapari on rajoittanut rahoittamiensa hankkeiden kokoa
sekä yleishyödyllisten kehittämishankkeiden että yleishyödyllisten investointien osalta.
Vuoden 2019 aikana Aisaparille on perustettu nuorisojaosto, johon kerättiin lahjoitusvaroin rahoitusta nuorten omiin hankkeisiin. Kerätyillä varoilla pystyttiin loppuvuodesta rahoittamaan 9 kpl nuorten omaa
pientä hanketta.

strategian painopisteet

tavoite

toteuma 31.12.2019

%

milj. €

%

milj. €

erotus

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

40

3,475

40

3,356

0%

Kakkoskärki: Paikallisten yhteisöjen ja
identiteettien vahvistaminen

30

2,606

32

2,740

2%

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

30

2,606

28

2,399

-2 %
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1.2. Strategian toteuttaminen ja rahoitetut hankkeet

HANKEPÄÄTÖKSET YHTEENSÄ 253 kpl
Perustamistuet 6 kpl

Yritysten
investointihankkeet
67 kpl

Vireille tulleet hankkeet
Kaavion otsikko
vuosittain, yhteensä 341
120
toimintaraha (yhteensä 2 kpl)
teemahankkeet (yhteensä 3 kpl)
yrityshankkeet (yhteensä 113 kpl)
kehittämishankkeet (yhteensä 223 kpl)

80 44

Yleishyödylliset
kehittämishankkeet
82 kpl

1

60

13

3

40

Yritysryhmähankkeet 6 kpl

12

Yleishyödylliset
investoinnit 		
87 kpl

Teemahankkeet
3 kpl

27

17
51

43

31

0
2015
1

103

2016

51

2017
Sarja1

Sarja2
64

Sarja3

40

2018

2019

55

68

Myönteisen päätöksen saaneet
hankkeet (ELY) vuosittain,
1
yhteensä 253 kpl
250
24
2019

20

Aisaparin Merkki Päällä -strategian tavoitteena oli 280 vastaanotettua hankehakemusta ja 250 tehtyä hankepäätöstä. Vuoden
2019 loppuun mennessä on strategian tavoitteet jo ylitetty.
Viereisestä kaaviosta käy ilmi, että kaikki hankkeet eivät ole
saaneet myönteistä päätöstä tai hakijat ovat syystä tai toisesta
peruuttaneet hakemuksensa kesken hankekäsittelyprosessin.

32
200

toimintaraha
teemahankkeet
yrityshankkeet
kehittämishankkeet

Yhteistä kasvua
Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt esimerkiksi
kumppanuuspöytien merkeissä ja kunnat ovat myös aktiivisia hanketoimijoita.
Aisapari lahjoitti 20-vuotisjuhlassa kaikille toimialueensa kunnille ja kaupungeille yhteistyön merkiksi kaksi koivua,
jotka kaupunki/kunta voi
sijoittaa sopivaan paikkaan
”aisaparina kasvamaan,
tuohta tuottamaan ja tulevaisuuteen kurkottamaan”.
Alajärvella Aisaparin
lahjoittamat koivut istutettiin arvokkaalle paikalle
kahden Alvar Aallon suunnitteleman rakennuksen
väliseen puistoon.
Kuvassa koivut ja Koivunen
– Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen .

2
7

39
150

1
18

Peruutetut hankkeet
tai kielteiset päätökset
vuosittain,
100
yhteensä 80 kpl
2019

36

24

8
11

2018

10
5

2016

58

2018

1

100

Toimintaraha 2 kpl

2017

Laillisuustarkastuksen jälkeen saatuja päätöksiä on vuoden 2019
loppuun mennessä saatu yhteensä 253 kpl. Näistä siis viereisen
kaavion mukaisesti yritystukia 73 kpl, kehittämishankkeita 175
kpl ja teemahankkeita 3 kpl sekä näiden lisäksi kaksi hankepäätöstä toimintarahasta.
Vireille tulleitten saapuneiden hakemusten määrä näkyy allaolevasta kaaviosta. Näiden lisäksi Hyrrästä löytyy jonkin verran sellaisia hankkeita, jotka eivät koskaan ole edenneet vireille
ottamiseen saakka.
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Tehokkuutta ja innovatiivisuutta
Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, joka nostaa esiin alueen
vahvuuksia ja houkuttelee uusia työntekijöitä yrityksiin, joilla haasteena saada työvoimaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä työssäkäyntialueen vetovoimaa sekä tarvittaessa
edistää myös kansainvälistä työvoimahankintaa. Oppilaitosyhteistyön kautta tavoitellaan pian valmistuvia nuoria rakentamaan tulevaisuuttaan alueellemme.
Aluemarkkinoinnin näkökulmasta hanke luo uusia mahdollisuuksia parantaa tiedonkulkua ja syventää yhteistyötä uudelle tasolle. Hankeverkoston kunnilla on yhteinen tahtotila tukea yritysten toimintaa. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy ja projektipäällikkönä toimii Maria Yli-Sikkilä.
.
Lean Training – Tuotannon tehostaminen teollisuudessa -hanke kehittää valmistavan teollisuuden yritysten kannattavuutta ja tehokkuutta Lean-menetelmän avulla. Kannattavuuden kasvattamisen avulla yritysten on mahdollista säilyttää
nykyiset työpaikat, tarjota töitä uusille työntekijöille ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehitystoimenpiteet pohjautuvat Lean-ajatteluun.
Yritysryhmän kehittämishanketta hallinnoi Kauhavan kaupunki ja projektipäällikkönä toimii Heikki Hurrila.
– Lean on monipuolinen, mutta täysin maalaisjärjellä omaksuttava metodi, sanoo
hankkeeseen osallistuva Markki Oy:n toimitusjohtaja Niko Suokko. Menetelmän hyötynä on erityisesti prosessien selkeytyminen. Prosesseista vähenee hukkatyö, josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Tehokkuus lisää kustannushyötyjä.
Hankkeessa kouluttajana toimiva Annika Puro-Aho sanoo Leanin avulla kehitettävän mm. yritysten sisälogistiikkaa ja kaikkea muuta mitä yritysten halleissa tapahtuu.

FRANSU – bioenergian monet mahdollisuudet -hankkessa lapualainen
Thermopolis Oy ja Suomen Metsäkeskus tekevät yhteistyötä ranskalaisen kumppanin
kanssa uusiutuvan energian edistämiseksi. Opintomatkoja on tehty puolin ja toisin. Kuvassa oleva ryhmä tutustui Aisaparin alueen lämpölaitoksiin ja yrityksiin. Ryhmä edustaa Bretagnessa sijaitsevaa Dinan Agglomération -nimistä kehittämisyhdistystä, alueen uusiutuvan energian edistämisosuuskuntaa ja Normandiassa sijaitsevaa kansallispuistoa. Tiedon ja kokemusten vaihdon lisäksi toimijat saavat hyvän tilaisuuden luoda uusia kontakteja kansainvälisellä tasolla. Projektipäällikkönä on Johanna Punkari.

Palveluja pakettiin

Hanke osallistui muun muassa Kainuun prikaatin teemapäiville.

Niko Suokko (vas.) ja Heikki Hurrila sanovat
yritysryhmän kehittämishankkeen tuovan
uusia työkaluja yritysten toimintaan.

Ranskalaiset vieraat olivat tyytyväisiä vierailuun, tietämystä uusiutuvasta energiasta päästiin jakamaan puolin ja toisin.

Järviseudun yritysryhmän koulutushanke lisää alueen matkailuyritysten
tuotekehityksen osaamista, antaa yrityksille työkaluja tuotteistamiseen ja kehittää Järviseudun matkailun master planissa esitetyn vision mukaisia tuotteita. Hankkeen kautta syntyvän verkoston avulla yrittäjille syntyy uusia yhteistyömahdollisuuksia. Seutukunnallinen matkailun vetovoima kasvaa ja matkailuidentiteetti vahvistuu.
Yritysryhmähankkeeseen osallistuu kymmenen yrittäjää ja hanketta hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu, yhteyshenkilöinä Elina Järvinen ja Sanna Jyllilä.
Hanke on omiaan lisäämään paikallista osaamista myös valmisteilla olevan Kraatterijärven geoparkin tarpeisiin. Samaa tavoitetta palvelevat myöskin Kraatterijärven
opastushanke ja Kraatterijärven alueen geokätköreitit -hanke.

Liikunnasta yhteistyöllä iloa ja elinvoimaa -hanke toi uutta ajattelutapaa
vapaa-ajan rakennusten ja liikunta-alueiden hyödyntämiseen. Resurssiviisauden mukaisesti tulee toimintaympäristöä muuttaa entistä tehokkaammaksi, jotta liikunnan tarpeisiin rakennetut neliöt ja alueet saadaan korkeamman käyttöasteen piiriin. Hankkeella
saadaan aikaiseksi uutta elinvoimaa, kun kaupunki jalostaa palvelutuotantoaan laajalla
yhteistyöllä. Hanketta hallinnoi Alajärven kaupunki ja hankevetäjänä toimi Eetu Puntala.
– Yhdessä yhdistysten kanssa tuotteistetut tuote- ja palvelupaketit ovat helpommin
myytävissä ja asiakkaan on helpompi tehdä päätöksiä, sanoo Eetu Puntala. Alueella
on erinomaiset mahdollisuudet viedä liikuntamatkailua eteenpäin.
Liikuntamatkailun edellytyksiä on kehitetty myös Vimpelin Lakeaharjulla, jonne nousi kertomusvuonna huikeat kuntoportaat ja näkötorni.

Hankkeessa tuotettiin ohjekirja yhdistyksille palvelujen tuotteistamiseen.
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1.3. Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset
Yritystuet

250

200

150

Yritysten ja työpaikkojen tavoitteet ja toteumat

Yritystukien osalta yritystukipäätöksiä on vuoden 2019 loppuun
mennessä tehty yhteensä 73 myönteistä tukipäätöstä. Näistä 67
kpl yritysten investointituki ja 6 kpl perustamistukia.
Viereisestä taulukosta näkyvät uusien yritysten ja työpaikkojen tavoitteet sekä toteumat. Toteutumassa huomioidaan ainoastaan hankkeet, jotka ovat päättyneet sekä indikaattoritiedot
toimitettu 31.12.2019 mennessä.
Lisäksi päättyneiden hankkeiden osalta sekä yritysten liikevaihdot, että taloudelliset tulokset ovat merkittävästi kohentuneet jo hankkeiden toteuttamisen aikana ja käytännössä tulokset
näkyvät vasta tulevina vuosina,
kun tehdyt
2500000
2500000investoinnit saa250
daan hyödynnettyä.
200

150

100

100

50

50

0

0

196 kpl
työpaikkojen
lisäys 46
lähtötaso
150 kpl

Strategian mukainen
tavoite
2014–2020

Toteutunut 12/2019
mennessä päättyneissä
hankkeissa

Uudet yritykset

30

16

Uudet työpaikat

100

46

Säilytetyt työpaikat

160

150

2500000025000000

20 913 582 €

2 155 846 €

2000000 2000000

1500000 1500000

1000000 1000000

taloudellisen
tuloksen
1500000015000000
kasvu
825 850 €
lähtötaso
1 329 996 €

500000 500000

0

2000000020000000

0

Yritysryhmähankkeita
Yritysryhmähankkeet ovat hyväksi todettu ja tehokas kehittämishankemuoto pk-yrityksille. Niiden käyntiin saaminen ei ole
useinkaan ongelmatonta, koska kehittämistyötä pienissä yrityksissä tehdään normaalin toiminnan ohella ja ajan löytäminen sekä suunnitteluun että toteuttamiseen vaatii usein erityisjärjestelyitä erityisesti yhteisten toimenpiteiden osalta.
Yritysryhmähankkeita vuoden 2019 loppuun mennessä on
rahoitettu yhteensä 6 kpl ja hankkeisiin on osallistunut yhteensä 38 yritystä. Yritysryhmähankkeet ovat sisällöltään kehittäneet;
tehokkuutta, toiminnanohjausta, teknologiaa, henkilöstöjohtamista sekä matkailun tuotteistamista ja kansainvälistymistä.
Matkailuun liittyviä yritysryhmähankkeita on ollut kaksi. Toista hallinnoi Kauhavan kaupunki, tuossa hankkeessa parannettiin
mukana olleiden matkailuyritysten kansainvälistymisvalmiuksia
ja samalla hankkeiden välinen yhteistyö tiivistyi. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa yritysryhmähankkeessa oli
mukana kymmenen yritystä.

Koulutushankkeet
Aisapari on rahoittanut yhteensä seitsemän koulutushanketta.
Aisaparin Merkki Päällä -strategian mukaan tavoitteena on 200
koulutukseen osallistunutta. Hankkeissa on kuitenkin onnistuttu tavoittamaan jo 697 osallistujaa. Koulutuspäiviä on järjestetty yhteensä 146.

liikevaihdon kasvu
6 005 475 €
lähtötaso
14 908 107 €

1000000010000000

5000000 5000000

0

0

Toimenpiteiden jakautuminen yrityshankkeissa
eri kustannuslajeille:

Kone-, laite- ja kalustohankintoja

51 hankkeessa

Uudis- tai korjausrakentamista

35 hankkeessa

Rakennuksen hankinta

9 hankkeessa

Aineettomia investointeja

12 hankkeessa

Elinkeinolliset kehittämishankkeet
Elinkeinollisia kehittämishankkeita on koulutus- ja yritysryhmähankkeiden lisäksi rahoitettu 22 kpl. Elinkeinollisissa kehittämishankkeissa on lisätty yrittäjien
osaamista ja yrittäjien välistä
yhteistyötä.
Sisällöiltään hankkeet ovat liittyneet
muun muassa digitalisaatioon, matkailuun,
palveluiden kehittämiseen, alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen sekä GreenCare-toimintaan.
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Yleishyödylliset investoinnit ja
kehittämishankkeet
Yleishyödyllisiä investointihankkeita on Aisaparin alueella toteutettu yhteensä 89 kpl. Yleishyödylliset investoinnit ovat sisällöltään kylätalojen ja kylätalojen ympäristön, yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten kunnostusta ja kone- ja laitehankintoja sekä erilaisten liikuntamahdollisuuksien parantamista sekä
kulttuurillisesti merkittävien kohteiden säilyttämistä. Hankkeisiin on mahtunut myös muutama kylän vesihuoltoa parantava
hanke. Hyrrästä saatujen seurantatietojen mukaan korjattuja tai
kunnostettuja rakennuksia, rakennelmia tai vastaavia on yhteensä 177 kpl. Moni rakennus, leikkikenttä, piha-alue tai reitistö on
entistä ehommassa ja monesti myös turvallisemmassa käytössä
tehtyjen kunnostustoimenpiteiden jälkeen.
Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa on tuotu esiin ja kehitetty paikallista kulttuuria, kulttuuriperintöä, harrastustoimintaa ja ympäristöön liittyviä asioita. Niissä on myös edistetty liikuntamahdollisuuksien kehittämistä ja sitä kautta edesautettu
alueen asukkaiden hyvinvointia sekä viihtyvyyden ja elinvoimaisuuden lisääntymistä.
Kustannusmallina kertakorvaus on kokeiluluonteisesti otettu
käyttöön kahdeksassa yleishyödyllisessä investointihankkeessa.
Hankkeen valmistelussa kustannusmalli vaatii tarkempaa suunnittelua ja poisoppimista vanhoista käytänteistä. Lopputulemana hakijat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä.

Talkootyö ja työllistyminen hankkeissa
Yleishyödyllisten hankkeiden toteuttaminen lähtee alueen paikallisten asukkaiden tarpeesta ja siksi niissä talkootyön määrä
on merkittävä. Aisaparin merkki -päällä strategian tavoitteena
oli 62.000 talkootyötunnin tekeminen.
Vuoden 2019 loppuun mennessä yleishyödyllisiä investointi- ja kehittämishankkeita oli rahoitettu yhteensä 143 kpl, joista
talkootyötä yksityisenä rahoituksena käytettiin 118 hankkeessa.
Talkootyön määrä päätösten mukaan on 1,2 milj. € ja tunneiksi muutettuna se on 79.780 tuntia. Hyrrästä saatujen seurantatietojen mukaan talkootyötä hankkeissa on vuoden 2019 loppuun mennessä tehty 73.151 tuntia. Henkilötyövuosiksi laskettuna noin 42 htv:tä.
Sen lisäksi, että hankkeet työllistävät talkootyön tekijöitä, antavat ne myös työpaikan monelle hankevetäjälle tai

Aktivointi ja
viestintä

Itse järjestetyt
tilaisuudet
Tilaisuuksiin
osallistuneet
Osallistuminen
muiden tilaisuuksiin
Tilaisuuksiin
osallistuneet
Lehtiartikkelit

Verkkosivujen
vierailut

Sosiaalinen media

Yleishyödylliseen
kehittämiseen		
6 590 938 €
38 %

Elinkeinollisiin
hankkeisiin		
9 070 507 €
53 %

9%
Aktivointiin
ja hallintoon 1 554 047 €
projektipäällikölle. Vuoden 2019
loppuun mennessä on Aisaparin
rahoittamissa hankkeissa työllistynyt yhteensä 92 htv:tä.
Kaiken kaikkiaan on vuoden
2019 loppuun mennessä elinkeinollisiin hankkeisiin kokonaisrahoituksesta myönnetty 53 % eli
hieman yli 9 milj. €. ElinkeinolliJuhlavuoden kunniaksi
set hankkeet käsittävät yritys- Aisapari teki julkaisun, jossa
tuet, elinkeinolliset kehittämis- esiteltiin koko historian hankkeet
hankkeet, yritysryhmähank- ja niiden vaikuttavuutta.
keet sekä koulutushankkeet.
Yleishyödylliseen kehittämiseen rahoitusta on käytetty 6,5
milj. € eli sen osuus on 38 %.
Aktivoinnin ja hallinnon osuus on 9 % kokonaisrahoituksesta.

Yleishyödyllisten hankkeiden vaikutuksia:
Korjattuja ja kunnostettuja
rakennuksia ja rakennelmia

177 kpl

Talkootyön arvo

1,2 milj.€

Talkootyön määärä

42 htv

Hankkeissa työllistyneet

92 htv

Tavoite

2015

2016

2017

2018

2019

Toteuma
2015–2019

75

29

19

153

41

63

305

500

790

342

1 377

296

708

3 513

75

11

21

9

5

5

41

500

113

749

109

195

185

1351

50

78

263

344

225

202

1 112

200

9 467

9106

8 826

7 678

16 679

51 756

1 400

2 589

3 146

3 497

2 147

403

11 782
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2. Aisaparin oma toiminta ja laatutyö
Aisaparin hallitukselle tehdyn itsearviointikyselyn perusteella
hallituksen mielestä Aisaparin toiminta on vireää ja aktiivista,
uusia toimijoita hankitaan ja heidät otetaan avoimesti mukaan
toimintaan.
Aisapari pysyy vuosittaisessa talousarviossaan niin toimintarahan kuin omien hankkeidensakin osalta ja talous on muutenkin hyvässä kunnossa.
Yhdistyksen viestintä on aktiivista ja monipuolista. Aisapari
tekee myös yhteistyötä niin paikallisten kuin alueellistenkin toimijoiden kanssa.
Kansainvälisten hankkeiden käynnistämisessä on onnistuttu. Kun Aisapari vuonna 2019 kertoi varaavansa kansainvälisiin
ja kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin 500.000 € määrärahan ja käytössä oli myös riittävästi henkilöresursseja, saatiin
käynnistettyä useita kansainvälisiä hankkeita ja saatiin uusia
kansainvälisiä kontakteja.
Hallituksen itsearviointikyselyn tuloksena, vaikka tiedotus
toimii hyvin, niin koskaan sitä ei tehdä liikaa. Kehitettävää mm.
uusien toimijoiden mukaan saamisessa, alueellisen kattavuuden
parantamisessa sekä nuoriin kohdennetussa tiedottamisessa.
Myös muiden rahoituslähteiden hyödyntämiseen toivottiin lisää
panostusta ja se onkin nostettu toimintasuunnitelmassa yhdeksi kehittämiskohteeksi. Myös hallitusta kannustetaan lisäämään
osallistumista mm. järjestettäviin koulutuksiin.
Vuoden 2019 alkupuolella käytiin laatukäsikirja ja sen sisällöt
kokonaisuudessaan läpi. Varsinaisen laatukäsikirjan osalta muutosten tarve oli vähäinen, enemmän pohdintaa ja täsmennyksiä
tehtiin varsinaisiin työ- ja toimintaohjeisiin. Myös Aisaparin johtosääntö käytiin läpi ja pieniä täsmennyksiä siihen tehtiin syyskuun kokouksessa.
Aisaparin laatutyön määritelmissä sanotaan mm. ”laadun saavuttamiseksi on kaikkien kehityttävä kaikessa, mitä teemme” Kaikki
tarkoittaa siis sekä hallitusta että henkilöstöä. Hallituksen osalta
käydään vuosittain, vuoden ensimmäisessä kokouksessa läpi hallitusta koskevia asioita ja toki niihin voidaan palata myös useamminkin. Hankekäsittelyä, valintojen tekemistä jne. on kehitetty
koko ohjelmakauden ajan yksinkertaisemmiksi ja selkeämmäksi.
Henkilöstöllä on jo tehtävän kuvauksessa määritelty ”oman toiminnan kehittäminen” mikä tarkoittaa omia työtehtäviä, mutta
myös sellaisia asioita, jotka helpottavat asiakkaiden työtä, oli se
asiakas sitten hanketoimija tai Ely-keskus. Uusia toimintatapoja
on kokeiltu ja parhaat niistä ovat jääneet pysyviksi käytännöiksi.
Itsearviointia on toteutettu mm. asiakkaille tehtävin kyselyin ja
haastatteluin. Ulkoista arviointia ei ole tehty, sen sijaan olemme
Merkki Päällä -strategian mukaisesti toteuttamassa sosiaalisen
tilinpidon ja siihen liittyvän tilintarkastuksen, toivottavasti tästä
saadaan hyvä käytäntö sekä itselle käyttöön että myös tulevalla
kaudella kaikille Leader-ryhmille.
Vertaisauditontikumppanina on ollut Leader Jyväsriihi. Vertaisauditoinneista on saatu hyviä kommentteja ja kehittämistarpeita sekä vinkkejä, miten omaa toiminta voisi parantaa. Vertaisauditointi on ehdottomasti asia, jota pitää jatkaa. Jyväsriihen
tekemän vertaisauditoinnin loppukeskustelussa kiteytettiin laatutyö hyvin ”Yhdistyksen toiminnan ja kehittämisen kannalta laatutyö voi tuntua ylimääräiseltä työltä, mutta se kannattaa tehdä, sillä
siten voi jäsentää omia tehtäviä sekä niihin tarvittavia resursseja”.

Saa osallistua, jos itsellä on vain aikaa ja haluja.
Toimintamahdollisuudet ovat rajattomat.
Tiedottaminen on tiivistä ja säännöllistä toimintasuunnitelman mukaisesti eri kanavia apuna käyttäen.
Alueella on useita erittäin aktiivisia toimijoita ja
toimijoita yleisesti Aisaparin toiminnassa on varsin paljon. Haaste on siinä myös Aisaparilla, miten niitä passiivisia yhdistyksiä saataisiin kehittämistoimintaan mukaan, joilla kuitenkin olisi resursseja niin jäsenistön kuin
talouden puolesta olla mukana uusia hankkeita ideoimassa ja toteuttamassa.
Alue on iso ja joitakin alueita jää vähemmälle
huomiolle.
Kokonaisuutena (tiedottaminen) hyvin hoidossa,
mutta voisiko tiedottamista ja vierailuja lisätä toisen
asteen kouluihin, lukioihin ja vastaaviin paikkoihin? Eli
otettaisiin kiinni näihin nuoriin tulevaisuuden tekijöihin,
joiden toivotaan myös jäävän alueelle asumaan jo aikaisemmassa vaiheessa ja Aisaparin kautta avattaisiin
myös mahdollisuuksia mitä kaikkea täällä on tehty ja
voidaan tehdä esim. harrastustoiminnan tukemisessa.
Jokaisessa kokouksessa keskustellaan myös muista rahoituslähteistä, toki sitä ei tehdä koskaan liikaa,
mutta siitäkin voisi olla vaikka joku oma (tai yhteinen)
opas hanketoimijoille ja yrittäjille, mitä mahdollisuuksia
yhteiskuntamme tarjoaa eri rahoitusmahdollisuuksiksi.

Viime aikoina on erityisesti panostettu maksuhakemusten
laadun parantamiseen. Aloituspalaverin lisäksi olemme laatineet hakijoille ja hallinnoijille tueksi tarkastuslistoja ja ohjeita,
miten hankehakijat voisivat tarkistaa, että kaikki liitteet olisivat
maksuhakemuksen mukana ja niiden käsittely olisi nopeampaa
ja joustavampaa. Se ei riitä, että Aisaparissa asiat sujuvat, vaan
haluamme toiminnallamme vaikuttaa siihen, että myös ELY-keskus saisi palveltua asiakkaitaan paremmin, sillä nehän ovat yhteisiä asiakkaita ja kokonaislaatu asiakkaalle syntyy Aisaparin ja
Ely-keskuksen sujuvasta yhteistyöstä.
Edellä mainituista asioista keskusteltiin myös elokuun lopussa
käydyissä Ely-Leader-keskusteluissa, jossa nostettiin kehittämiskohteiksi tulevalle vuodelle sekä hanke- että maksuhakemusten
laadun parantaminen, jotta päätöksenteko sujuisi mahdollisimman nopeasti. Vuoden 2020 osalta myös hakemusten käsittely
etupainotteisesti alkuvuodesta, jotta ELY-keskukselle jäisi riittävästi aikaa päätöksentekoon. Myös viestinnän sopeuttamista ohjelmakauden vaihteessa käytettävissä olevaan rahoitustilanteeseen pidettiin tärkeänä.
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Uusia polkuja
yhteinen hanke

muuta yhteistyötä/
hankevalmistelua

Leader
Pohjoisin
Lappi

Rieska-Leader
Pirityiset

AISAPARI

Viisari

Yhyres

Aisapari varasi vuonna 2019 kansainvälisiin ja kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin
500.000 euron määrärahan ja riittävästi henkilöresursseja – tuloksena saatiin useita kansainvälisiä hankkeita ja uusia kansainvälisiä kontakteja.
Aktiivista yhteistyötä on tehty myös kotimaisten
Leader-ryhmien kanssa. Kartalle merkitty oranssilla
ryhmät, joiden kanssa on yhteisiä hankkeita.

Mansikka

Liiveri
Suupohja
PohjoisSatakunta
Pyhäjärviseutu
Ravakka
Varsin hyvä
I samma båt –
Samassa veneessä

Kuudestaan

JyväsRiihi

Joutsenten reitti
Pirkan Helmi
Jokivarsikumppanit
Ykkösakseli
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3. Aisapari alueensa kehittäjänä
Merkittäviä muutoksia aluekehittämisen verkostoissa ja toimintaympäristössä ei vuoden 2019 aikaa on tapahtunut. Verkostot omalla
toiminta-alueella ovat vahvistuneet ja muun muassa Järjestömarkkinat-tempaus toi paljon uusia kumppanuuksia, maakunnan kahdeksasta tapahtumasta kolme oli Aisaparin alueella. Maakunnallisesti tempauksiin osallistui kaikkiaan yli 300 yhdistystä ja järjestöä.
Valtakunnallisen Lokaali-tapahtuman järjestäminen yhteistyössä Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kanssa lisäsi merkittävällä tavalla
näkyvyyttä ja verkostoja. Samalla uudistettiin Lokaali-tapahtumaa: viikonlopun ohjelmaan lisättiin perjantaille työpajapäivä, joka yhdisti maakunnallisia kyläyhdistyksiä ja Leader-toimijoita. Seminaaripäivään osallistui lähes 200 henkilöä eri puolilta Suomea.
Työpajat toteutettiin yhteistyössä Maaseutuverkoston Älykkäät kylät -työryhmän kanssa, striimauksesta ja sähköisestä screeniototeutuksesta huolehti Kainuun Nuotta.
Aisaparin alue saa näkyvyyttä myöskin Suomen älykkäin kylä -kilpailussa, sillä kaikki neljä eteläpohjalaista edustajaa ovat Aisaparin alueelta. Kisaan osallistuu kaikkiaan 33 kylää eri puolilta Suomea. Älykkäin kylä -kilpailussa pilotoitavia toimintatapoja on
tarkoitus levittää kisan jälkeen hyvinä käytäntöinä koko alueella. Kisa päättyy Kurikan maaseutuparlamenttiin lokakuussa 2020.
Aisapari on merkittävä paikallisen kehittämistoiminnan mahdollistaja toiminta-alueellaan. Rahoitusmahdollisuuksista ja rahoitusta saaneista hankkeista kerrotaan monikanavaisesti. Tieto ja tietämys lisääntyvät ja se saa yhä useammat toimijat ottamaan yhteyttä ja kertomaan hankeideoistaan. Kaikkien toiminta ei ole sen tyyppistä,
Hyvinvointityö lisää
Osallistava ja osaava kylä
että rahoitusta voitaisiin myöntää, mutta heitä pyritään ohjaamaan
yhteisöllisyyttä ja parantaa
käyttää hyödyksi kaikkien kyläläisvapaaehtoistoimijoiden
tensä osaamisen ja rakentaa
jaksamista.
kumppanuuksia myös
muiden rahoituslähteiden piiriin. Kuitenkin ohjelmakauden aikana
kylärajojen yli.
Elinikäinen oppiminen
edistää terveenä pysymistä ja
lähes 160 sellaista toimijaa, jotka eivät ole hakeneet rahoitusta
mahdollistaa kotona asumisen Kulttuuri- ja luontoYhteiskunnan resilienssi pidempään.
kriisinkestävyys paranee,
elämykset
Niukat
Aisaparilta on löytänyt meidät, hakeneet rahoitusta
mittaristo kehittyy
lisäävät hyvinvointia.
resurssit tehokäyttöön
Sosiaalinen
piiri
yhteistyöllä
laajenee ja elämästä tulee
ja myös saaneet sitä.
Ympäristö säästyy.
Tunnistetaan turvallisuumielekkäämpää,
Kumppanuushyvinvointi kasvaa
den kokemiseen vaikuttayksinäisyys vähenee
pöydät lisäävät yhteis- Tuotekorteista
Toimintaa ja sen kehittämistä tarkastellaan
vat asiat ja turvallisuutta
toimintamalleja
työtä ja vähentävät
vahvistavat toimijat
päällekkäisyyksiä
entistä enemmän alueellisen vaikuttavuuden
Digitaalinen osaaminen
Hävikki vähenee,
Digikahviloista
helpottaa asiointia ja
Itsearviointi
paikalliset resurssit
Opitaan toimimaan
sovellusoppia ja
palvelut tulevat käden
näkökulmasta. Aisapari osallistui aktiivisesti
kannustaa
järkevään käyttöön.
vaaratilanteissa: kokolaitteiden
ulottuville.
keräämään
naisturvallisuus kasvaa
käyttöopastusta
palautetta ja
Ely-keskuksen käynnistämään
kehittymään
Kiertotalous synnyttää
Luonto- ja lähiliikuntaLähiruokatorit ja Rekouusia toimintamuotoja ja
Kylien
Maaseudun mahtisatoa
renkaat lisäävät paikallisen kohteiden tapahtumat ja
Järjestömarkkinoilla
Kyläyhteisöt ja asukkaat
uudistaa vanhoja ideoita
yhteistyöryhmät
tiedotus lisäävät
elintarviketuotannon
tavoitettiin laajat
tekevät kulutuksessaa
lisäävät suunniliikkumista
käyttöä
Oman alueen
verkostot: yhteistoiminta
kestäviä ratkaisuja
-kampanjaan.
telmallisuutta
arvostus
uudelle tasolle
Kylillä asumisen
Turvallisuus
Paikalliskulttuuri,
kasvaa
edut esiin:
Kylät kansainvälistyvät
Monipaikkainen asuminen
kuntoon -koulutuksilla
luontoreitit ja nähtävyyKahdessa työpajassa
Opintomatkoilta
vetovoimaa
Smart Villages -yhteistyön
ja paikkariippumattomuus
kokonaisvaltainen ote
det lisäävät kylien
ideoita ja
ja hanketoiminnan kautta
lisäävät kylien elinvoimaa.
kyläturvallisuuteen
vetovoimaa
työstettiin vaikuttavuuden Kyläillat lisäävät virkistystä
Kylätesti kertoo
Rahoitusmahdollivahvuudet
suuksista tiedottaminen
arvioinnin mallia ja tehtiin yhteisöllisyyttä
lisää hankehakua
Kyläsuunnittelun Kyläesitteillä
ja rohkeutta
vetovoimaa
työkirja neuvoo
kokeiluja sen toimivuuLuontokohteiden
palveluille
kartoitus lisää
Kylien
desta. Vaikuttavuuspuut
tunnettuutta
hanketoiminta
aktivoituu
tiedotuksella
hahmoteltiin esimerkiksi
kylien aktivointihankkeiden Hymy
Kyläkööri
jatkumolle.
Osaava ja osallistava kylä

III

II

I

Nyt tehdään
kylien
tulevaisuutta!

Kylillehanke
kannustaa
kyliä kehittymään

Hinku

Kyläköörissä on itua

Lisätään
maaseudun
asukkaiden osallisuutta, osaamista,
hyvinvointia ja
turvallisuutta.
Edistetään kiertotaloutta ja
digitaalisuutta.
Otetaan kylien
kaikki vahvuudet
hyötykäyttöön.
Kokeiluja ja
kekseliäisyyttä!

PALVELUT

Osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen

YHTEISÖLLISYYS

VIESTINTÄ

Kansalaistaidot haltuun muuttuvassa maakunnassa,
digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä.
Edistetään kylien turvallisuutta ja käytetään hyödyksi
luonnon ja kulttuurin parhaat palat.

Kiertotaloutta kylille

Kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi

Hyvinvoivat kylät

Eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön
hyvinvointi

Arjen turvaa kylille

Kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa lokakuussa 2019. Toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi vuodelle
2020 nousivat hankerahoituksen täysimääräinen käyttö, muiden rahoituslähteiden hyödyntäminen, kertominen tuloksista ja toiminnan vaikuttavuudesta, nuorisojaoston toiminnan vakiinnuttaminen sekä yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen.
Ehkä tärkeimpänä ja alkuvuoden keskeisimpänä tavoitteena on hankerahoituksen täysimääräinen käyttö strategian mukaisiin
hankkeisiin. Julkista rahoitusta vuonna 2020 tehtäviin päätöksiin on Aisaparilla käytössään noin 1,9 milj.€. Tuo rahoitus koostuu
ohjelmakauden viimeisen vuoden myöntövaltuudesta, palautuvista varoista, jotka ovat jääneet käyttämättä hankkeiden päättyessä sekä vuoden 2019 lopulla saadusta lisämyöntövaltuudesta. Koska vuosi 2020 on ohjelmakauden viimeinen toimintavuosi, tulee hankepäätökset olla tehtynä vuoden loppuun mennessä. Aisaparilla on ollut käytössään valintajaksot lähes koko ohjelmakauden ajan. Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2020 on kolme valintajaksoa ja hankevarat pyritään sitomaan vuoden alkupuolella siten, että ELY-keskuksella jää riittävästi aikaa laillisuustarkastusten ja lopullisten päätösten tekemiseen. Hankeväsymystä
ei alueella ole näkyvissä, lisärahoitusta on saatu ja useita hankesuunnitelmia niin yritys- kuin kehittämishankkeistakin on työn alla.
Kun maaseuturahaston rahoitusmahdollisuudet pienenevät ohjelmakauden loppua kohti siirryttäessä, on tarkoitus paneutua
enemmän myös muiden mahdollisten rahoituslähteiden käyttöön. Erasmus + -hankkeita, Kansalaisten Eurooppaa jne. on selvitelty ja niiden osalta tullaan jättämään joko omia hakemuksia tai avustetaan muita toimijoita hakemusten laatimisessa.
Vuoden 2020 yhtenä toiminnan tavoitteena on vuoden 2019 alkupuolella perustetun nuorisojaoston toiminnan vakiinnuttaminen ja nuorten mielenkiinnon herättäminen Aisaparin toimintaa kohtaan. Nuorisojaoston tehtävät ja toiminta tulee määritellä siten, että toiminta olisi mielenkiintoista ja innostaisi jaostossa olevia nuoria ottamaan tarkemmin selvää Aisaparista ja kertomaan
toiminnasta myös muille.
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Vuosi 2020 on kuluvan ohjelmakauden viimeinen varsinainen rahoitusvuosi. Uutta ohjelmakautta valmistellaan ja kerätään alueen kehittämistarpeita strategiaksi, jolle haetaan MMM:n rahoitus. Aikataulut eivät vielä tarkasti ole selvillä, mutta paljon sen suhteen tulee tapahtumaan tulevan vuoden aikana. Osana tulevan kauden strategian valmistelua on tiedottaa siitä, mitä nykyisen ohjelmakauden rahoituksella on saatu aikaan. Lisäksi osana uuden strategian laatimista on myös olemassa olevien verkostojen vahvistaminen, mutta myös uusien toimijoiden innostaminen mukaan paikallisen toiminnan kehittämiseen.

Omien hankkeiden tavoitteet vuonna 2020
Kylille -hankkeissa tullaan järjestämään digikahviloita ja kyläturvallisuustilaisuuksia sekä käynnistetään uusien toimintamallien kehittäminen liittyen teemaan ”osaava ja osallistava kylä”.
Kansainvälistymisen edistämistä aktivoivassa Jalat mullassa, tuntosarvet maailmalla -hankkeessa jatketaan aloitettuja hanke- ja
kumppanuusvalmisteluja sekä avustetaan käynnistyneitä hankkeita niiden toteuttamisessa. Lisäksi aktivoidaan alueen toimijoita
hyödyntämään muita EU-rahoitusmahdollisuuksia.
FinEst Band Camp -hankkeessa järjestetään elokuun alussa viimeinen yhteinen kansainvälinen bändileiri Saarenmaalla. Sen jälkeen kootaan hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet yhteiseen raporttiin ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä hankkeen
päättymisen jälkeen.
Outdoor Leader – Aisaparin reitit -hankkeessa osallistutaan hankkeen opintomatkalle Skåneen ja järjestetään tutustumismatka
yhteistyökumppaneille Aisaparin alueelle. Hankkeessa järjestetään lisäksi retkeilyreittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittämiseksi tilaisuuksia ja seminaareja, joissa paikallisten toimijoiden on mahdollisuus saada tietoa
asiantuntijoilta.
Viestitellen -hankkeessa selvitetään yritys- ja ympäristöhankkeiden sekä nuorten ja kansainvälisen toimintaan liittyvien hankkeiden vaikuttavuutta maakunnallisesti neljän Leader-ryhmän kesken ja tuodaan tuloksia esiin yhteisesti.

5. Yhdistys ja sen resurssit
Jäsenet
Kunnat ja
Yhdistykset Yksityiset
Yhdistyksen jäseniä ovat toiminta-alueella asuvat yksityiset henkilöt ja
kaupungit
ja yritykset henkilöt
toiminta-alueella toimivat oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Aisa6
117
283
2018
parilla on myös kannatusjäseniä, joita voivat olla toiminta-alueen ulkopuolella asuvat yksityiset henkilöt tai yhteisöt ja säätiöt . Vuoden 2019
6
123
283
2019
lopussa Aisaparin jäsenten määrä oli 412 jäsentä.
0
6
0
Muutos
Yhdistyksen jäsenet saavat Aisapari “paperi” tiedotteen neljä kertaa
vuodessa. Tiedotteessa kerrotaan Aisaparin ajankohtaisista tapahtumista, rahoitetuista hankkeista ja muusta meneillään olevasta
toiminnasta. Jäsenet kutsutaan osallistumaan erilaisiin Aisaparin järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Vuonna 2020 Aisaparin
on vuosikokouksissa järjestettävän ohjelman tai aktivoinnin lisäksi järjestetty Aisaparin 20-vuotisjuhla, kuva- ja tarinakilpailu sekä
Tour de Aisapari -pyöräily, jossa kannustettiin alueen asukkaita pyöräilemään sekä omalla että lähialueella ja tutustumaan laadittujen reittien varrella oleviin rahoitettuihin hankkeisiin ja muihin lähimatkailukohteisiin.

Vuosikokoukset
Aisaparin kevätkokous pidettiin 5.3.2019 Hela-ravintolassa Kauhavalla. Puheenjohtajana toimi Marjo Hannula, Kauhavalta. Kokouksessa hyväksyttiin Aisaparin tilinpäätös sekä vuoden intoilijoina palkittiin Susanna Korkiatupa Vimpelistä sekä intoiluna MC Club
Härmä, Alahärmästä. Kevätkokoukseen osallistui yhteensä 16 henkilöä. Kokouksen jälkeen Aisaparin 20 v. juhlavuoden kunniaksi
oli kokousväellä mahdollisuus osallistua elokuvaesitykseen ”Muistoseurat 2/Anteron aarteen jäljillä”
Yhdistyksen syyskokouksen pitopaikkana 24.10.2019 oli Kylpylä Kivitippu Lappajärvellä. Syyskokouksen asialistalla mm. vuoden
2020 toimintasuunnitelma, henkilövalinnat sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien valinta. Syyskokouksessa paikalla oli yhteensä 26 henkilöä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Maarit Ahola. Syyskokouksen yhteydessä piti tulevaisuustutkija, professori
Markku Wilenius luennon aiheesta ”Tulevaisuuden liikevoimat – kuinka kesytämme ne hyödyksemme?”

Nuorisojaosto
Keväällä 2019 Aisaparille perustettiin oma nuorisojaosto, johon haettiin osallistujiksi nuoria eri puolilta Aisaparin aluetta. Nuorisojaosto kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa. Nuorisojaostolle kerättiin vuoden aikana lahjoituksina rahaa nuorisorahastoon
eli jaettavaksi nuorten omiin pieniin hankkeisiin. Marraskuussa 2019 avoinna olleessa haussa saatiin 26 hakemusta, joista rahoitusta myönnettiin yhdeksälle nuorten hankkeelle.
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Aisaparin hallituksen kokoonpano 1.1. – 31.12.2019
ja osallistuminen hallituksen kokouksiin
Hallituksen kokouksia pidetty vuoden
2019 aikana 9 kertaa. Hallituksen kokouksiin on osallistunut keskimäärin
11 jäsentä/kokous. Hallituksen kokoukset on pidetty eri puolilla Aisaparin toiminta-aluetta. Hallituksen
kokousten lisäksi hallituksen jäsenet
ovat osallistuneet erilaisiin tilaisuuksiin sekä tapahtumiin.
Lähes viikoittain pidettävään yhteiseen toimistopalaveriin on henkilöstön lisäksi kutsuttu mukaan hallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Hallituksen puheenjohtaja on osallistunut sekä hallituksen jäsenille että hallituksen puheenjohtajille järjestettyihin koulutus- sekä keskustelutilaisuuksiin.

Henkilöstö
Vuoden 2019 aikana on palkkaa maksettu kymmenelle henkilölle, joista
kolme toistaiseksi voimassa olevaa
kokoaikaista työsuhdetta ja yksi toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen
työsuhde. Näiden lisäksi kuusi henkilöä on työskennellyt määräaikaisissa työsuhteissa osa toimintarahalla
ja osa Aisaparin omissa hankkeissa.
toiminnanjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää
kehittämissuunnittelija Eeva Arpala
kehittämissuunnittelija Päivi Kultalahti
toimistosihteeri Leena Tyynismaa
hankekoordinaattori Marita Mattila
kv. hankekoordinaattori Heli Talvitie
kv. hankekoordinaattori Ellinoora Takala
nuorisotiedottaja Jaakko Erkinheimo
harjoittelija Toni Annala
harjoittelija Elisa Kauranen

Varsinainen jäsen

Taustataho

Osall.
kokouksiin
2019

Vaurio Martti pj.

M

9/9

Aila, Nina

M

6/9

Kujala, Sari, varapj.

J

7/9

Saunamäki, Petri

J

1/9

Salo, Aulikki siht.

Y

6/9

Autio, Hanna

Y

2/9

Kamppila, Juha

Y

8/9

Lindström, Kim

Y

0/9

Kuoppala, Jukka

J

8/9

Koivukoski, Yrjö

J

0/9

Hietamäki, Petri

J

0/9

Syrjälä, Sanna

J

6/9

Hakomäki, Juha

Y

2/9

Pirttinen, Maisa

Y

7/9

Sipilä, Kari

M

2/9

Kujala, Tiina

M

1/9

Mastomäki, Johanna

M

0/9

Vihikangas, Kati

M

4/9

Laukkonen, Petteri

Y

3/9

Alaviitala, Kirsti

Y

7/9

Vuolle, Jouko

J

7/9

Sippola, Harri

J

0/9

Lakso, Marjo

M

5/9

Jaatinen, Kirsti

M

7/9

AISAPARI
Kulje kanssani hiljaiseen
lakeusmaisemaan.
Tartu käteeni kiinni ja hengitä.
Voi katso, kuinka kaunista
meidän maamme, koko elämä!
Yhtä suurta aarretta
kaikki tämä.
Joskus täällä tuulet puhaltaa
niin lujaa, että viiltää nurkista.
Se välillä saa kovankin polvilleen.
Mutta kevään pellot lintuineen
näämme uudelleen ja uudelleen.
Emme silloin enää muista
viiman mitään vieneen.

Silti...
Jokainen tarvitsee Aisaparin,
joka uskoa unelmiin puhaltaa.
Jokainen tarvitsee Aisaparin
jokaisessa säässä vierellä kulkemaan.
Kulje kanssani lävitse meidän pihamaan.
Tartu muhun taas kiinni ja naurahda.
Voi katso, kuinka ihana
onkaan satomme, jonka saan nyt korjata!
Kova työmme
ei valunutkaan hukkaan.
Joskus täällä tuulet puhaltaa
niin lujaa, että tekis mieli luovuttaa.
Se välillä saa haaveet haihtumaan.
Mutta kanssas herään huomiseen.
Muistan sanas mua rohkaisseen.
Uusi kausi vielä tuo
uuden mahdollisuuden.

Taloustilanne
Aisaparin tilinpäätös vuodelta 2019
ylijäämäinen. Talouden osalta tilanne
näyttää kohtuullisen hyvältä, oman
haasteensa tuovat kuitenkin kuluvan
ohjelmakauden hankkeiden loppuun
saattaminen, mahdollinen siirtymäkausi ja sen pituus sekä uuden ohjelmakauden alkamisen ajankohta.

TaustaOsall.
Henkilökohtainen
taho kokouksiin varajäsen
2019

Jokainen tarvitsee aisaparin,
jonka kanssa saa laulella laulujaan.
Jokainen tarvitsee aisaparin,
joka vaikeassakin kohdassa kannustaa.
Hyvinvointiyrittäjä,
hankekumppani
Sonja Jokiranta
teki Aisaparille
20-vuotisjuhlalaulun.

Jokainen tarvitsee aisaparin
menestyksen tullen vierellä hehkumaan.
Jokainen tarvitsee aisaparin
jonka kanssa saa toteuttaa unelmiaan.
Säv & San Sonja Jokiranta

