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Tämä on tiivistelmä Aisapari ry:n paikallisesta kehittämisstrategiasta 
Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Lappajärven, Lapuan ja Vimpelin 
alueelle vuosille 2014–2020. Alueen kunnat ja kaupungit ovat jo 

sitoutuneet strategian toteuttamiseen tekemällä myönteisen päätöksen 
kuntarahaosuudesta, mutta todellinen toteutuminen on hankehakijoiden 
käsissä. Innostavia ja innovatiivisia hankkeita tarvitaan koko alueen täy-
deltä!

Strategia on koottu vuosina 2012–2013 yhteistyössä alueen ihmisten 
kanssa. On tullut selväksi, että Aisaparin alueen vahvuus on sen ihmisissä 
ja luonnossa. Voimakas paikallisidentiteetti sitoo ihmiset kotiseutuun. 
Tavoitteenamme on vahvistaa ja säilyttää niin luonnon kuin inhimillisen 
potentiaalinkin monimuotoisuus. 

Yksi Aisaparin alueelle leimaa antava asia on pesäpallo.  
Kuten pesäpallo-ilmiö, myös Aisapari haluaa koota  
ihmiset yhteen: pelaamaan, kannustamaan, talkoisiin  
tai huoltojoukkoihin tulevaisuuden rakentamisen peliin.  
Jokaiselle löytyy oma pelipaikka kentältä tai tukijoukoista.  
MERKKI ON PÄÄLLÄ! 

MERKKI PÄÄLLÄ 2020 
Aisaparin paikallinen kehittämisstrategia vuosille 2014–2020
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Rahoituslähde        euroa
Maaseuturahasto, mahdollinen kalatalousrahasto  
sekä muut rakennerahasto-ohjelmat 8 193 600

Kunnat 2 048 400

Julkinen rahoitus yhteensä 10 242 000

Yksityinen rahoitus 5 518 000

             - josta talkootyö    850 000

                                                                                 YHTEENSÄ 15 760 000

RAHOITUSSUUNNITELMA

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN
LÄPILEIKKAAVAT PERIAATTEET

Paikallisen kehittämisen läpileikkaavat periaatteet 
ovat:

paikkaperusteisuus (kylä-, kunta-, seutukuntaperusteisuus) ja  
läpinäkyvyys toiminta-alueiden valinnassa 
alhaalta ylös -periaate 
paikallinen kumppanuus, yhteistyö ja verkostoituminen 
alueiden välinen yhteistyö ja  
kansainvälinen kokemusten vaihto 
monialaisuus, integroitu lähestymistapa 
kokeilevuus 
kannustavuus ja vipuvaikutus 
hallintotapa, joka perustuu paikalliseen kumppanuuteen,  
läpinäkyvyyteen ja yksinkertaisuuteen 
kansalaisten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, osallisuus ja valtaistaminen 
strategisuus 
innovatiivisuus, ilmastonmuutos ja ympäristö

AISAPARI



Joukkueessa Aisaparin lisäksi ovat kunnat, kylät, 
yhdistykset, yritykset, oppilaitokset, elinkeino-
yhtiöt ja innostavat ihmiset.

Kehittämisen kärjet:
ALUEEN ELINVOIMAISUUS: Yrittäjyys ja teol-
lisuus kestävän kasvun moottorina, palvelut 
ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyisyys

Toteutus:

- Panostetaan aloille, jotka perustuvat 
paikallisiin vahvuuksiin

- Kukoistava pienyrittäjyys tukee alueen 
muuta yritystoimintaa

- Paikallisen luovuuden ja osaamisen re-
surssien uusiutumisesta ja hyödyntämi-
sestä huolehditaan

- Perustetaan paikallisia ja joustavia yh-
teisöllisiä työtiloja

- Luodaan edellytyksiä osuuskuntien pe-
rustamiselle

- Matkailualan mahdollisuuksien hyödyn-
täminen – ympärivuotiset, laadukkaat 
matkailupalvelut

- Nostetaan vapaaehtoistyön arvostusta

- Pidetään jalat mullassa ja venytetään 
tuntosarvet maailmalle

- Vahvistetaan paikallista identiteettiä

LUONTO JA LUONNONVARAT PUHTAAN 
RUUAN, ENERGIAN JA ELINYMPÄRISTÖN 
TUOTTAJINA

Toteutus:

- Nostetaan luonto-osaamista ja luonnon 
arvostusta

- Edistetään vuoropuhelua luonnon käyt-
tömahdollisuuksista

- Tuetaan paikallisten toimijoiden tavoit-
teita paremman ympäristön puolesta

VISIO
Aisaparin alue on vuonna 2020                                                

VAHVA : Osaava, 
monipuolinen ja omavarainen,

VIREÄ : asukkaat ja yhteisöt 
osallistuvat aktiivisesti alueen 
ylläpitoon ja uudistamiseen,                                                              

VILLI : uskallamme lähteä heikkojen signaalien 
perään, kokeilla uutta ja uudistaa vanhaa,                                                       

VEHREÄ : Luontoympäristöä arvostava 
ja älykkäästi hyödyntävä, vähähiilinen yhteisö.

VEH
REÄ

VAHVA

VI
RE

Ä

VI
LL

I

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

YHTEISPELI, 
joka on samalla strategian  

painopisteet läpileikkaava teema.

Pelitaktiikka: 

YHTEISPELI

- Rohkaistaan kyliä, julkista sektoria, 
paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä 
yhteistyöhön palveluiden järjestä-
miseksi

PAIKALLISTEN YHTEISÖJEN JA  
IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN

Toteutus:

- Vahvistetaan Ihmisten ja yhteisöjen 
keskinäistä luottamusta ja yhteis-
työtaitoja

- Puhutaan hyvää

- Luodaan omalla toiminnalla avoin-
ta ilmapiiriä paikalliseen kehittä-
miseen

- Rakennetaan luottamusta ja ehkäis-
tään syrjäytymistä perinteisen yhtei-
söllisyyden ja yhteisöjen avulla 

- Nostetaan esiin paikallisesti merkit-
täviä luonto- ja kulttuurikohteita.

- Kulttuuriympäristöjen säilyttäminen 
ja synnyttäminen, suojelu- ja moni-
muotoisuusalueiden perustaminen  
ja parantaminen

- Pyritään omavaraiseen ja vahvaan 
paikallistalouteen

- Edistetään siirtymistä uusiutuvan  
ja paikallisen energian käyttöön  
ja kannustetaan energian pien- 
tuotantoon

- Vahvistetaan paikallisia ruokaketjuja

- Vähennetään hävikkejä ja paranne-
taan materiaalitehokkuutta ja mate-
riaalien kiertoa.

Uudet yritykset kpl 60
Uudet työpaikat kpl 100
Perustetut yhdistykset /Yhteisöt / osuuskunnat kpl 20
Talkootunnit 62 000
Kunnostetut luonto- ja kulttuuriympäristökohteet kpl 20
Vastaanotetut hankehakemukset kpl 280
Rahoitetut hankkeet kpl 250
- joista kansainvälisiä hankkeita 10

MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET

LUOTTAMUS: Aisa-
pari tekee sen minkä lu-
paa. Aisapari on luotetta-
va kehittäjäkumppani ja 
osoittaa luottamusta niin 
yhteistyökumppaneita 
kuin asiakkaita kohtaan. 

AVOIMUUS: Aisaparin toi-
minta on avointa ja hallinto lä-
pinäkyvää. Toimintaan pääsee 
mukaan halutessaan eri tavoin. 
Toiminnassa kiinnitetään huo-
miota pienten ja resursseiltaan 
vähäisten toimijoiden tukemi-
seen. Aktiivisella viestinnällä 
kerrotaan yhteistyökumppaneil-
le ja sidosryhmille Aisaparin toi-
minnasta ja suunnitelmista.

TASAPUOLISUUS: 
Toiminnassa ja hallinnos-
sa otetaan huomioon niin 
alueellinen kuin eri asia-
kasryhmienkin tasapuoli-
nen kohtelu. 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT


