
Perustietoa AISAPARIsta:

EVIJÄRVI

LAPPAJÄRVI

ALAJÄRVILAPUA

KAUHAVA VIMPELI

Aisapari on alueen yhteinen 
kehittämisyhdistys
Aisapari on kuuden pohjoisella Etelä-Pohjan-
maalla sijaitsevan kunnan – Evijärvi, Lappa-
järvi, Vimpeli, Alajärvi, Lapua ja Kauhava 
– yhteinen kehittämisyhdistys, joka
perustettiin keväällä 1999. Aisapari on
yksi Manner-Suomen 54:sta Leader-ryhmästä.

Aisaparin toimintaa rahoittavat Euroopan unioni (42 %)

sekä maa- ja metsatalousministeriö (38 %) ja alueen 
kunnat (20 %).  Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman säännöt ja lainsäädäntö ohjaavat toimintaa. 

Leader-rahoituksen perustaksi on rakennettu alueellinen kehittämisstrategia, joka
perustuu alueen asukkailta ja toimijoilta tulleisiin ajatuksiin ja ideoihin. Strategian nimi on 
Merkki päällä! Hyvän strategian ansiosta Aisapari sai kaudelle 2014–2020 julkista rahaa 
hankkeisiin jaettavaksi peräti 10,3 milj.euroa, joka on Suomen toiseksi suurin potti. 
Jokainen hankkeen toteuttaja laittaa pottiin lisäksi omarahoitusta tai talkootyötä.

Yhdistyksille ja yhteisöille rahoitusta yhteisen hyvän tekemiseen. 
Huomaa, että tarvitset aluksi myös omaa rahaa, sillä tuki maksetaan jälkikäteen.

yleishyödylliseen kehittämiseen 
yhteisiin investointeihin kuten esimerkiksi yhteiseen käyttöön tulevien tilojen kunnos-
tamiseen tai yhteisiin hankintoihin palvelujen parantamiseksi
viestintää ja osaamista lisääviin kampanjoihin ja hankkeisiin
elinkeinojen kehittämiseen kahden tai useamman toimijan yhteistyönä, esimerkiksi 
yhteinen tuotekehitys

Yrittäjälle rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. 
asiantuntija- ja kehittämispalvelujen hankkimiseen sekä kokeilutoimintaan perusta-
mistuen avulla.
kone- ja laitehankintoihin, rakentamiseen sekä muihin yritystoiminnan kehittämiseen 
tähtääviin investointeihin.

Tutustu hanke-esimerkkeihin kotisivulla.

Ota yhteyttä, niin neuvomme eteenpäin!

Yritysasiakkaat
toiminnanjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää
puh. 0500 765 871 
mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

Yhdistykset ja yhteisöt
kehittämissuunnittelija
Eeva Arpala 
puh. 040 830 6541
eeva.arpala@aisapari.net

Kaikki yhteystiedot ja muuta lisätietoa kotisivulta www.aisapari.net

AISAPARI

https://www.maaseutu.fi/globalassets/maaseutuohjelma/hyvaksytty-ohjelma_16.2.2017.pdf
https://www.maaseutu.fi/globalassets/maaseutuohjelma/hyvaksytty-ohjelma_16.2.2017.pdf
http://www.aisapari.net/UserFiles/924f27f0-7846-4000-a3f5-3e6175228121/Web/Aisapari_Merkki_paalla_ilmanliitteita.pdf
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/
https://aisaparikehittamishankkeet.net/
https://aisapariyritystuet.net/
http://www.aisapari.net/leader-rahoitus/hanketuet
http://www.aisapari.net/leader-rahoitus/yritystuet
https://aisaparikehittamishankkeet.net/
https://aisapariyhteisoinvestoinnit.net/
http://www.aisapari.net/yhteystiedot
http://www.aisapari.net/


Tuen hakeminen ja ohjeet:  
ruokavirasto.fi/hyrra 

Lisätietoa ehdoista ja hakemisesta: 
aisapari.net/leader-rahoitus

uhoo.fi
maaseutu.fi
ely-keskus.fi

leadersuomi.fi

1 hakija ottaa 
yhteyttä Aisapariin 
puhelimitse, sähkö-

postilla tai tulee 
käymään Aisaparin 

toimistoilla

2 hankehakijan 
neuvonta (käydään 

läpi tarvittavat 
asiapaperit, 

liitteet ja haku-
prosessin vaiheet)

3 hakija 
laatii hanke-

suunnitelman 
ja kokoaa 

tarvittavat 
liitteet

4  hanke-
hakemus HYRRÄän. 
Huom: yhdistyksen 

rekisteritiedot oltava 
ajan tasalla! 

5 hankkeen 
vireilletuloilmoitus 

hakijalle ja valmistelu 
Aisaparin toimistolla

+ mahdolliset
täydennykset

6 Aisaparin 
hallituksen 

käsittely, valinta-
kriteerit strategian 
noudattamisesta 

(tarkoituksen-
mukaisuus)

7Aisaparin
lausunto 

hankkeesta,
tiedoksi hakijalle

8 Ely-keskuksen 
käsittely 

(laillisuustarkastus) 
+ mahdolliset
täydennykset

9 päätös 
hakijalle, 
tiedoksi 

Aisaparille

10 aloitus-
palaveri (käydään 
hankepäätös läpi 
hakijan kanssa)

11 Aisapari
neuvoo hakijaa 

hankkeen toteut-
tamisen eri 

vaiheissa

12 maksatukset
ja raportointi, 

hyvien käytäntöjen 
levittäminen,
verkostot ja 

uudet hankkeet

Pidetään pallo liikkeellä!
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Merkki päällä!

elinvoima

luonto

yhteisö

Merkki päällä! 
-strategian painopisteet

Merkki päällä!

1. KÄRKI:  Alueen elinvoimaisuus: yrittäjyys ja teollisuus kestävän kasvun 
moottorina, palvelut ja työpaikat; vetovoimaisuus ja viihtyvyys
Toteutus:

• panostetaan aloille, jotka perustuvat paikallisiin vahvuuksiin
• kukoistava pienyrittäjyys tukee alueen muuta yritystoimintaa
• paikallisen luovuuden ja osaamisen resurssien uusiutumisesta ja 
hyödyntämisestä huolehditaan
• perustetaan paikallisia ja joustavia yhteistöllisiä työtiloja
• luodaan edellytyksiä osuuskuntien perustamiselle
• matkailualan mahdollisuuksien hyödyntäminen - ympärivuotiset 
laadukkaat matkailupalvelut
• rohkaistaan kyliä, jukista sektoria, paikallisia yrityksiä ja yhdistyk-
siä yhteistyöhön palveluiden järjestämiseksi

2. KÄRKI: Paikallisten yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen
Toteutus:

• vahvistetaan ihmisten ja yhteisöjen keskinäistä luottamusta ja yh-
teistyötaitoja
• puhutaan hyvää
• luodaan omalla toiminnalla avointa ilmapiiriä paikalliseen kehit-
tämiseen
• rakennetaan luottamusta ja ehkäistään syrjäytymistä perinteisen 
yhteisöllisyyden ja yhteisöjen avulla
• nostetaan vapaaehtoistyön arvostusta
• pidetään jalat mullassa ja venytetään tuntosarvet maailmalle
• vahvistetaan paikallista identiteettiä

3. KÄRKI:  Luonto ja luonnonvarat puhtaan ruuan, energian ja 
elinympäristön tuottajina
Toteutus:

• nostetaan luonto-osaamista ja luonnon arvostusta
• edistetään vuoropuhelua luonnon käyttömahdollisuuksista
• tuetaan paikallisten toimijoiden tavoitteista paremman ympäris-
tön puolesta
• nostetaan esiin paikallisesti merkittäviä luonto- ja kulttuurikohteita
• kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja synnyttäminen, suojelu- ja 
monimuotoisalueiden perustaminen ja parantaminen
• pyritään omavaraiseen ja vahvaan paikallistalouteen
• edistetään siirtymistä uusiutuvan ja paikallisen energian käyttöön 
ja kannustetaan energia-alan pientuotantoon
• vahvistetaan paikallisia ruokaketjuja
• vähennetään hävikkiä ja parannetaan materiaalitehokkuutta ja
materiaalien kiertoa

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Merkki Päällä! -kehittämisstrategian
mukaisia. Katso lisätietoa rahoitusmuodoista ja valintakriteereistä kotisivulta

www.aisapari.net

Hankkeen haku ja käsittely:




