
AISAPARIAISAPARI
RAPORTTI

2020
Vaikuttavia tuloksia

strategian painopisteet
tavoite

toteuma 
31.12.2020

% milj. € %  milj. € erotus

Ykköskärki: Alueen vetovoimai-
suus ja teollisuus kestävän 
kasvun moottorina, elin-
voimaisuus ja viihtyvyys

40 3,475 43 4,638 +3 %

Kakkoskärki: Paikallisten 
yhteisöjen ja identiteettien 
vahvistaminen

30 2,606 31 3,239 +1 %

Kolmoskärki: Luonto ja luon-
nonvarat puhtaan ruuan, ener-
gian ja elinympäristön tuottajina

30 2,606 26 2,713 -4 %

1. Strategian toteuttaminen vuonna 2020
1.1. Strategian tavoitteiden toteumatilanne

Aisaparin kehittämisen painopisteiksi va-
litut: alueen elinvoimaisuus, paikallisten 
yhteisöjen ja identiteetin vahvistaminen 
sekä luonto ja luonnonvarat ovat eden-
neet pääsääntöisesti strategian mukaises-
sa tahdissa rahoituksen suhteen.

Vuoden 2020 loppuun mennessä on 
sekä ykkös- että kakkoskärkeen rahoitet-
tuja hankkeita prosentuaalisesti suunnitel-
tua enemmän. Kolmoskärkeen rahoitettu-
ja hankkeita on prosentuaalisesti suunni-
teltua vähemmän, mutta euromääräisesti 
myös kolmoskärjelle strategiassa asetettu 
tavoite on ylitetty. 

Myönteiset hankepäätökset 
vuoden 2020 aikana  
yhteensä 75 kpl, 1 979 774,58 €

Kehittämishankkeet 
18 kpl*
995 523,30 €

Yritystuet
25 kpl

446 614,80  €

Yleishyödylliset 
investoinnit

32 kpl
537 636,48  €

*) kehittämishankkeisiin sisältyy yksi alueiden välinen hanke 
sekä viisi kansainvälistä hanketta

Hankkeisiin sidottu rahoitus koko 
ohjelmakauden 2014–2020 aikana

Rahoituslähde Rahoitus 
milj. €

Osuus 
rahoituk-
sesta %

Tavoite %

EU 5,11 42 42
valtio 4,65 38 38
kunta 2,41 20 20

Julkinen rahoitus yhteensä 12,17   

yksityinen raha 7,62   
yksityinen vastikkeeton työ 1,50   

Yksityinen rahoitus yhteensä 9,12 43 35

KOKONAISRAHOITUS 21,29   

Julkista rahoitusta tehtyihin 
hankepäätöksiin on sidottu 
12,17 milj. €, jonka lisäksi yk-
sityistä rahoitusta hankkeisiin 
on kertynyt 9,12 milj. €.  Julki-
sen rahoituksen jakautumisen 
tavoitteena on 42 % EU-rahoi-
tusta, 38 % valtion rahoitusta 
ja 20 % toiminta-alueen kunti-
en maksamaa osuutta. Tuossa 
raamissa on pysytty. 

Ohjeellinen suositus yksityi-
sen rahoituksen kertymiseksi 
on 35 %. Aisaparissa tuota yk-
sityistä rahoitusta on vuoden 
2020 loppuun mennessä ker-
tynyt julkisen rahoituksen li-
säksi 43 %. Yksityisestä rahoi-
tuksesta rahallisena osuutena 
on kertynyt 7,62 milj. € (83,6 %) 
ja vastikkeettomana työnä 1,5 
milj. € (16,4 %). 
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Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmillä oli 
vuonna 2020 käynnissä kolme hanketta, 
joihin rahoitus on saatu suoraan ELY-kes-
kukselta. Kylien aktivointihanke Kylille II 
sekä E-P:n Leader-ryhmien yhteinen vies-
tintähanke ViestiELLE:n. Näitä kumpaakin 
hanketta koordinoi Leader Kuudestaan ja 
hankkeita toteutettiin tuensiirrolla. Mo-
lemmat hankkeet päättyivät vuoden 2020 
aikana. 

Syksyllä 2019 saatiin päätös E-P:n 

Leader-ryhmien yhteisestä Kylille III-hank-
keesta. Tätä hanketta koordinoi Leader Ai-
sapari. Hankkeessa jokaisella neljällä Lea-
der-ryhmällä on oma painopisteteemansa, 
mutta kaikki toteuttavat jokaista teemaa. 
Hankkeen teemat ovat: Osaava ja osallis-
tava kylä, Kiertotaloutta kylille, Hyvinvoi-
vat kylät ja Arjen turvaa kylille. 

Alueen toimijoita on kannustettu ja 
avustettu hakemaan rahoitusta myös 
muista rahoituslähteistä. Aisapari haki 

itse nuorten hankkeen Erasmus + -hank-
keeseen, josta päätös saatiin joulukuus-
sa 2020.

Hakemuksia on ohjattu myös Ely-kes-
kukselle rahoitettavaksi, sekä yritystukia 
että isompia yleishyödyllisiä investoin-
tihankkeita, sillä Aisapari on rajoittanut 
rahoittamiensa hankkeiden kokoa sekä 
yleishyödyllisten kehittämishankkeiden 
että yleishyödyllisten investointien osalta. 

1.2. Strategian toteutuminen ja rahoitetut hankkeet

Hyrrässä vireille tulleitten saapuneiden ha-
kemusten määrä, koko ohjelmakauden ai-
kana, näkyy oheisesta taulukosta. Johtu-
neeko tehokkaasta aktivoinnista vai jos-
takin muusta syystä, mutta vireille tullei-
den hakemusten määrä oli lähes yhtä suuri 
kuin ohjelmakauden ensimmäisenä vuo-
tena, joka tähän saakka on ollut selkeästi 
”hankerikkain”. 

Vireille tulleet hankkeet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YHTEENSÄ

Yrityshankkeet 44 17 13 12 27 35 148

Kehittämishankkeet 58 31 51 43 40 62 285

Teemahankkeet 0 3 0 0 0 0 3

Toimintaraha 1 0 0 0 1 0 2

YHTEENSÄ 103 51 64 55 68 97 438

Laillisuustarkastuksen jälkeen saatuja 
päätöksiä on vuoden 2020 loppuun men-
nessä saatu yhteensä 328 kpl. Näistä siis 
oheisen taulukon mukaisesti yritystukia 
98 kpl, kehittämishankkeita 225 kpl ja tee-
mahankkeita 3 kpl ja näiden lisäksi kaksi 
hankepäätöstä toimintarahasta. Sekä yri-
tys- että kehittämishankkeiden osalta vuo-
si 2020 on ollut yksi vilkkaimmista. 

Aisaparin Merkki Päällä-strategian ta-
voitteena oli 280 vastaanotettua hanke-
hakemusta ja 250 tehtyä hankepäätöstä. 
Nuo tavoitteeksi asetetut määrät on reip-
paasti ylitetty. 
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Myönteisen päätöksen 
saaneet hankkeet (ELY)
2015–2020

Lappajärven kesäteatteri Oy on laajenta-
nut ja monipuolistanut palvelutarjontaan-
sa   luontomatkailuvälineiden vuokrauk-
seen.  Uudet palvelut tuovat alueelle lisää 
vetovoimaa, ja asiakkaat kiinnostuvat alu-
eesta enemmän. Laajemmalla ja monipuo-
lisemmalla toiminnalla tavoitellaan uusia 

Kraatterijärvi Adventure – 
luontomatkailuvälineitä kesäteatterilta

asiakasryhmiä. Lappajärven kesäteatteri 
vuokraa luontomatkailuvälineitä hotelli 
Kivitipun rannassa olevasta Terrace Kirp-
pu kiinteistöstä. 

Vuokrattavissa on muun muassa säh-
köfatbike-pyöriä, sup-lautoja, kaksikko-
kajakki, kanootteja ja vesijetti.
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Lihankäsittelytila 
Vimpelin Sääksjärven Metsästysseura ry 
on rakentanut kokonaan uuden lihankä-
sittelytilan, joka lisää elintarviketurvalli-
suutta ja edistää lihan käsittelyyn liittyvi-
en koulutusten järjestämistä. Riistaliha on 
paikallista ruokaa parhaimmillaan. Lihan 
saatavuus, laatu ja turvallisuus mahdol-
listavat sen käytön lisäämisen.

Asianmukainen, uusi lihankäsittelytila 
edistää myös harrastusmahdollisuuksia: ti-
la mahdollistaa paikalliseen identiteettiin 
vahvasti liittyvän metsästysharrastuksen 
jatkuvuuden ja uudistumisen. 

Nestelannoitus kohtelee 
maaperän biologiaa 
hellävaraisesti
Suomen Nestelannoite Oy valmistaa kor-
kealaatuista ureapohjaista N-xt-nestelan-
noitetta Hollannissa kehitetyn reseptin 
mukaan.  

Nestelannoitus kohtelee maaperän 
biologiaa hellävaraisesti, toteaa Suomen 
Nestelannoite Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Rami Lilja. 

Ureapohjainen lannoite kasvattaa so-
lukon lukumäärää, jolloin rakenne on vah-
vempi ja kestää paremmin sekä kosteita 
että kuivia olosuhteita. Ravinnehuuhtou-
tumia ei juurikaan tule, koska ravinteiden 
käytön tehokkuus nestelannoitteella on 
95 prosenttia, kertoo Lilja. 

Musta valkosipuli on 
superfoodia 
Pure Garden Oy:ssä Lehtimäellä jaloste-
taan valkosipulista mustaa valkosipulia. 
Agrologi Vuokko Yli-Kesäniemi kiinnos-
tui valkosipulin jalostamisesta opintojen-
sa yhteydessä. Pitkän ja hitaan kypsytyk-
sen aikana valkosipuli fermentoituu luon-
taisesti ja syntyy musta kynsi. Valkosipu-
lin rakenne muuttuu pehmeäksi ja maku 
on pehmeän makeanhapahko ja lakritsi-
mainen. 

Mustasta valkosipulista valmistetun 
kastikkeen Yli-Kesäniemi on kehittänyt yh-
teistyössä Foodwestin kanssa.

Reiskin maja
Markki-Partio rakentaa Reiskinkalliolle yö-
pymiseen soveltuvaa, ympärivuoriseen 
käyttöön tarkoitetun majan. Maja moni-
puolistaa ja täydentää Reiskin aluetta, jos-
sa jo nyt sijaitsee vuonna 2012 valmistunut 
lippukunnan oma retkeilypaikka ja laavu. 

Laavu sijaitsee Kortesjärven Änttikan-
kaalla, Reiskinkalliolla. Leipätietä paikalle 
on kävelymatkaa noin kilometri. 
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Iisakin Jussin tupa on Kauhavan Kosolan-
mäellä sijaitseva talonpoikaismuseo. Mu-
seoalueella on vuonna 1853 rakennet-
tu kaksikerroksinen hirsinen eteläpohja-
laistyylinen päärakennus sekä ulkoraken-
nuksina talli, kärrylato, lutti (luhti), kaksi 
vilja-aittaa, syytinkitupa, navetta, sauna, 

Käräjätalon kunnostus
Härmä-Seura ry kunnostaa omistamansa 
Alaviitalan käräjätalon Alahärmän keskus-
tassa. Tavoitteena on historiallisesti mer-
kittävän rakennuksen säilyminen jälkipol-
ville. Entisöintiä helpottaa se, että taloon ei 
ole tehty rakenteellisia muutoksia. 

Talo oli häjyylyaikana pelätty oikeu-
denjakopaikka, jossa häjyjä tuomittiin sak-
koihin, raipparangaistuksiin, vankilaan ja 
jopa kuolemaan (eli Siperiaan). Syksyllä 
1867 siellä tapahtui nimismies Hägglun-
din ja häjyjen johtajan, Antti Isotalon, en-
simmäinen yhteenotto.

Kunnostuksen myötä autenttiseen ja 
arvokkaaseen paikkaan voidaan  rakentaa 
häjyylykulttuurin museo. Lisäksi talossa 
on tilaa esimerkiksi pelimannikonserteille, 
näyttelyille ja muille tilaisuuksille.

 Evijärven Väinöntalo on järviseutulai-
sen talonpojan elämäntyön aarreaitta. 
Väinöntalo eläväksi -hankkeessa maata-
lon työt tuodaan nähtäville autenttisina 
dokumenttielokuvina, jotka julkaistaan 
museon YouTube-kanavalla youtube.
com/c/Väinöntalo. Ensimmäinen elokuva 

Taidelainaamo 
Lapuan Taiteilijaseura valmistelee toi-
mintansa 50-vuotisjuhlavuoden merkeis-
sä alueellista taidelainaamon perustamis-
ta.  Fyysinen ja digitaalinen taidelainaa-
mo mahdollistaa kuva- ja valokuvataiteen 
hankinnan matalalla kynnyksellä koteihin, 
yrityksiin ja julkisille yhteisöille. 

Lapuan Taiteilijaseura ry.:n hankkeen 
yhteistyökumppaneita ovat Pohjanmaan 
Valokuvakeskus (POVA), Lapuan kaupun-
gin kulttuuritoimi, Lapuan kaupunginkir-
jasto, Suomen kuvataidejärjestöjen liitto 
(SKjL), Nelimarkka-museo Etelä-Pohjan-
maan taidemuseo sekä Aisaparin alueen 
kuvataideyhdistykset: Alajärven Kuvatai-
deyhdistys r.y, Evijärven kuvataideyhdistys 
ry ja Härmäin kuvataideyhdistys.

Tartu maisemaan
Leader Aisapari ry:n, Leader Kuudestaan 
ry:n ja espanjalaisen Leader Ceder Axar-
quian taidetoimijat tarttuvat maisemaan, 
ja tuottavat yhteistyössä opetuspaketin, 
joka tarjoaa uusia menetelmiä taiteen te-
kemiselle, näkemiselle, kokemiselle ja esit-
tämiselle.  Opetuksessa käytetään perin-
teisiä tekniikoita ja digitalisaation tuomia 
uusia mahdollisuuksia. 

Kohderyhmänä on alueiden nuoriso. 
Maisemateema antaa uudenlaisen arvon 
omalle maaseutuympäristölle kansainvä-
lisen vuorovaikutuksen kautta. 

Hanke päättyy maisemasymposiumiin 
Nelimarkka-museon tiloissa Alajärvellä. Ta-
voitteena on solmia Alajärven Villa Väinö-
län ja Riogordon Villa Kaarnan välinen ys-
tävyyssopimus, joka jatkaa yhteistyötä 
hankkeen päättymisen jälkeen.

Iisakin Jussin tuvan ulkoalueen kunnostushanke
viljankuivaaja ja paja. Lähistöllä sijaitsee 
alkuperäisessä asussaan säilynyt Kosolan-
mäen lainamakasiini. 

Museoalueen omistaa ja sitä ylläpitää 
Kauhava-Seura. Iisakin Jussin tuvan ulko-
alueiden kunnostaminen on toteutettu 
Kauhava-Seuran hankkeella. 

Järviseudun asutushistoriasta on kerännyt 
jo 44 673 katselukertaa.

– Seuraavaksi käsitellään mm. pella-
van matkaa siemenestä langaksi ja entis-
ajan metsätöitä, kertoo elokuvien käsikir-
joittaja ja ohjaaja Jussi Försti.

Lisätietoa www.talonpoikainelamaa.fi

Väinöntalon eläväksi elokuvan keinoin
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1.3 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Hanketoiminnan vaikutuksia ei aina osata 
arvostaa. Usein syynä on se, että hankkei-
den tuloksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta 
ei osata tuoda tarpeeksi hyvin esille. 

Määrälliset tulokset ovat helposti ha-
vaittavissa ja laskettavissa, mutta laadullis-
ten tulosten ja vaikuttavuuden esiin tuo-
minen on vaikeampaa, etenkin kun hank-
keiden vaikuttavuus näkyy vasta pidem-
mällä aikavälillä.

Aisaparissa on hankkeiden vaikutta-
vuutta pyritty tuomaan esille sosiaalisen 
tilinpidon avulla. Sosiaalinen tilinpito on 
menetelmä, jonka avulla mitataan toimin-
nan tuloksia ja vaikuttavuutta tietyltä ajan-
jaksolta. Aisaparissa tuoksi ajanjaksoksi on 
määritelty ohjelmakausi. Syyskuun lopus-
sa valmistui ensimmäinen versio, joka päi-
vitettiin vuoden 2020 lopussa vastaamaan 
sen hetkistä tilannetta. 

Olemme tukeneet Merkki Päällä -stra-
tegian mukaisesti eri toimialojen yritysten 
investointeja ja kehittämistä yritysten ke-
hittämis-, koulutus- ja yhteistyö- sekä yri-
tysryhmähankkeina. 

Yritysrahoituksen myötä alueen pal-
velut ovat säilyneet, uudistuneet ja mo-
nipuolistuneet. 

Yritystukien osalta yritystukipäätöksiä 
on vuoden 2020 loppuun mennessä teh-
ty 98 kpl ja vuoden 2020 aikana päätök-
siä tehtiin 25 kpl.

 

Strategian 
mukainen 

tavoite 
(2014–
2020)

Toteutunut 
12/2020 

mennessä 
päättyneissä 
hankkeissa

Uudet 
yritykset 30 24 

Uudet 
työpaikat 100 65

Säilytetyt 
työpaikat 160 226

Lisäksi päättyneiden hankkeiden osal-
ta sekä yritysten yhteenlasketut liikevaih-
dot ovat kasvaneet n. 35 % ja taloudelli-
set tulokset 42 % . Näihin tuloksiin on siis 
päästy hankkeiden toteuttamisen aikana 
ja käytännössä tulokset näkyvät vasta tule-
vina vuosina, kun tehdyt investoinnit saa-
daan hyödynnettyä.   

Majoitus- ja matkailuyritysten osalta 
tulokset ovat myös mielenkiintoisia, vaikka 
rahoitettuja hankkeita on ainoastaan seit-
semän. Kausiluontoisia majoituspaikkoja 
on syntynyt 75 lisää ja ympärivuotisten 

majoituspaikkojen lisäys 162. Majoitus-
vuorokaudet ovat lisääntyneet näissä yri-
tyksissä hieman vajasta 5000 majoitusvuo-
rokaudesta lähes 13000. Myös matkailu-
tuotteiden ja palveluiden määrä on kak-
sinkertaistunut. 

Yhteisöllisyys ja yhteistyö eli yhteis-
peli, kuten me tällä Aisaparin alueella pu-
humme, ovat keskeisessä roolissa kaikessa 
hanketoiminnassa. Uusia teemahankkeita 
ei vuoden 2020 aikana rahoitettu, sen si-
jaan paljon pienehköjä yleishyödyllisiä in-
vestointihankkeita. Näillä on kehitetty ja 
parannettu alueen liikunta- ja harrastus-
mahdollisuuksia sekä alueen viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta. Hankkeilla on myös kun-
nostettu Aisaparin alueen luonto- ja ympä-
ristökohteita sekä ympäristöä yleensäkin. 

Yleishyödyllisten hankkeiden toteut-
taminen lähtee alueen paikallisten asuk-
kaiden tarpeesta ja siksi niissä talkootyön 

määrä on merkittävä. Aisaparin merkki 
päällä -strategian tavoitteena oli 62 000 
talkootyötunnin tekeminen. 

Vuoden 2020 loppuun mennessä yleis-
hyödyllisiä investointi- ja kehittämishank-
keita oli rahoitettu yhteensä 225 kpl, jois-
ta yli puolessa talkootyötä yksityisenä ra-
hoituksena joko kokonaan tai osittain. Tal-
kootyön määrä päätösten mukaan on 1,5 
milj. € ja henkilötyötunneiksi muutettu-
na se tarkoittaa 100 000 tuntia (15 €/tun-
ti). Vuoden 2020 loppuun mennessä tuos-
ta talkootyön määrästä oli jo toteutunut  
94 022 tuntia. 

Sen lisäksi, että hankkeet työllistävät 
talkootyön tekijöitä, antavat ne myös työ-
paikan monelle hankevetäjälle tai projek-
tipäällikölle. Vuoden 2020 loppuun men-
nessä on Aisaparin rahoittamissa hankkeet 
ovat työllistäneet 83 htv. 

AISAPARIAISAPARI

EVIJÄRVI

LAPPAJÄRVI

ALAJÄRVILAPUA

KAUHAVA VIMPELI

Leader Aisaparin tuloksia
kaudella 2014–2020

512 
haettua 

hanketta tai 
toimenpidettä.

yli
200 
uutta

hakijaa.

Kokonais-
rahoitus

21,29 
milj. €

Julkinen
rahoitus

12,17
milj. €

Yksityinen
rahoitus

9,12
milj. €

Talkootyön  
arvo

1,5 milj. €
=100 000 tuntia

= yli 60 htv

Katseet horisonttiin ja kohti tulevaisuutta!
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Rahoitettu 
hankkeita, joissa 

on uudella tavalla 
edistetty 

digitalisaatiota

110 hanketta 
vahvistamassa 

paikallisyhteisöjä ja 
-identiteettiä  

Kokonaisrahoitus 
3,5 milj. €

Yritystukea 
saaneiden yritysten 
liikevaihdot + 35 % 

taloudelliset 
tulokset 
+ 42 %

Järjestetty yli 
500 tilaisuutta 
yhteistyössä eri 

toimijoiden 
kanssa 

65 uutta 
työpaikkaa

24 uutta 
yritystä

27 yhteis-
työkumppania 

11 eri 
maasta

Toteutettu 
kokeiluja ja 

esiselvityksiä

Hanke-
yhteistyötä 
19 Leader-

ryhmän kanssa 
Suomessa
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2. Oma toiminta ja laatutyö

Aktivointi ja 
viestintä

2015 2016 2017 2018 2019 2020 YHTEENSÄ

Itsejärjestetyt 
tilaisuudet

29 19 153 41 63 40 345

Tilaisuuksiin 
osallistuneet

790 342 1 377 296 708 798 4 311

Osallistumi-
nen muiden 
tilaisuuksiin

1 21 9 5 5 7 48

Tilaisuuksiin 
osallistuneet

113 749 109 195 185 75 1 426

Lehtiartikkelit 78 263 344 225 202 190 1 302

Verkkosivujen 
vierailut

9 467 9 106 8 826 7 678 16 679 19469 71 225

Sosiaalinen 
media

2 589 3 146 3 497 2 147 403 513 12 295

Aisaparin hallitukselle tehdyn itsearvioin-
tikyselyn perusteella hallituksen mielestä 
Aisaparin toiminta on vireää ja aktiivista, 
uusia toimijoita hankitaan ja heidät ote-
taan avoimesti mukaan toimintaan. 

Aisapari pysyy vuosittaisessa talous-
arviossaan niin toimintarahan kuin omien 
hankkeidensakin osalta ja talous on muu-
tenkin hyvässä kunnossa.

Yhdistyksen viestintä on aktiivista ja 
monipuolista. Aisapari tekee myös yhteis-
työtä niin paikallisten kuin alueellistenkin 
toimijoiden kanssa. 

Korona-aika on sotkenut monia asioi-
ta, eikä toiminta sen vuoksi ole ollut täy-
sipainoista.

Kansainvälisen hanketoiminnan käyn-
nistymiseen ollaan tyytyväisiä, vaikka ko-
ronapandemia tuokin ongelmia hankkei-
den toteuttamiseen. Hankevetäjiltä vaadi-
taan luovuutta ja tiivistä yhteistyötä kan-
sainvälisten kumppanien kanssa, virtuaa-
lisesti.  

Itsearviointikyselyn tuloksena tode-
taan myös, että vaikka tiedotus toimii hy-
vin, niin koskaan sitä ei tehdä liikaa. Kehi-
tettävää mm. sometiedotuksen vaikutta-
vuudessa. 

Lisäksi hallitusta kannustetaan osal-
listumaan ahkerammin mm. järjestettä-
viin koulutuksiin. Hallituksen kokoukset pi-
dettiin pääsääntöisesti ”normaalisti”, mut-
ta myös etäosallistuminen oli mahdollista. 
Hallituksen kokousten etäosallistumista 
tulee vielä kehittää. 

Koko ohjelmakautena merkittävä 
onnistuminen on se, miten on onnistut-
tu tavoittamaan uusia toimijoita. Puhu-
taan siitä, että tiedotus ei tavoita, mutta 

Aisaparille jätettyjen hankehakemusten 
kokonaismäärä on hieman yli 400 ja puo-
let hakijoista on uusia. Se on kyllä osoitus 
onnistuneesta tiedottamisesta. 

Vuoden 2020 alkupuolella käytiin laa-
tukäsikirja ja sen sisällöt kokonaisuudes-
saan läpi. Varsinaisen laatukäsikirjan osalta 
muutosten tarve oli vähäinen, enemmän 
pohdintaa ja täsmennyksiä tehtiin varsi-
naisiin työ- ja toimintaohjeisiin. 

Vertaisauditoinnin kumppanina on ol-
lut Leader Jyväsriihi.  Vertaisauditoinneista 
on saatu hyviä kommentteja ja kehittämis-
tarpeita sekä vinkkejä, miten omaa toimin-
ta voisi parantaa. Vertaisauditointi on eh-
dottomasti asia, jota pitää jatkaa. Sekä ryh-
mien henkilömuutosten että koronapan-
demian vuoksi vertaisauditoinnit vuonna 
2020 siirtyivät myöhempään ajankohtaan. 

Onnistumisia
Kansainvälisten hankkeiden käynnistämi-
sessä on onnistuttu. Kun Aisapari vuonna 
2019 kertoi varaavansa kansainvälisiin ja 
kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin 
500 000 € määrärahan ja käytössä oli myös 
riittävästi henkilöresursseja, saatiin käyn-
nistettyä useita kansainvälisiä hankkeita 
ja  saatiin uusia kansainvälisiä kontakteja. 

Kehystarkastuksen kautta saadut lisä-
myöntövaltuudet kertovat Leader-ryhmän 
onnistuneesta kehittämistyöstä ja on oi-
keastaan ainoa puolueeton palaute ryh-
män toiminnasta. Vaikka myöntövaltuus 
on kohtuullisen suuri, siitä huolimatta lisä-
raha hankkeiden rahoittamiseen tulee to-
della tarpeeseen. Rahoituksen kysyntä on 
koko ohjelmakauden ollut vilkasta ja halli-
tus pääsee tekemään aitoa hankevalintaa.

3. Aisapari alueensa kehittäjänä
Mitään merkittäviä muutoksia aluekehit-

tämisen verkostoissa ja toimintaympäris-
tössä ei vuoden 2020 aikaa ole tapahtu-
nut. Se mikä vuoden 2020 aikana on ollut 
muutosten kohteena, on yhteydenpito. Ti-
laisuudet ja tapahtumat on maaliskuusta 
lähtien peruutettu, siirretty pidettäväksi 
myöhempään ajankohtaan tai ne on järjes-
tetty mahdollisuuksien mukaan verkossa. 

Aisapari on toiminta-alueellaan mer-
kittävä paikallisen kehittämistoiminnan 
mahdollistaja. Tieto ja tietämys lisääntyvät 
ja se saa yhä useammat toimijat ottamaan 
yhteyttä ja kertomaan hankesuunnitelmis-
taan. Kaikkien toiminta ei ole sen tyyp-
pistä, että rahoitusta voitaisiin myöntää, 

mutta heitä pyritään ohjaamaan muiden 
rahoituslähteiden piiriin. Kuitenkin ohjel-
makauden aikana lähes 200 uutta toimi-
jaa, on löytänyt Aisaparin.

Aisapari tukee yhdistyksiä ja yrityksiä, 
kun muu tuki vähenee. Aisapari kannustaa 
oma-aloitteiseen toimintaan ja mahdollis-
taa pieniäkin hankkeita, jotka parantavat 
alueen elinolosuhteita. 

Kehittämistoiminnan mahdollistajana 
Leader-toiminta on ainutlaatuinen. Vaikut-
tamaan pääsevät alueen asukkaat mm. 
hallitustyöskentelyn kautta, osallistumal-
la järjestettyihin tilaisuuksiin ja tapahtu-
miin tai itse hakijoina ja hankkeiden to-
teuttajina. 

Aisaparin kautta myönnetty hankera-
hoitus on täsmällistä ja toiminnassa hyö-
dynnetään paikallistuntemusta.

Hanketiedotus on avointa ja hanke-
rahoitus on tasapuolisesti kaikkien saa-
tavilla. Aisapari kannustaa alueen toimi-
joita yhteistyöhön. Rahoituksella tuetaan 
”ihmisten kokoisia ideoita” ja tulokset ovat 
konkreettisia. 

Aisaparin on aktiivinen toimija erilai-
sissa verkostoissa. Aisaparin toiminnan-
johtaja edustaa E-P:n Leader-ryhmiä Suo-
men-Kylät ry:n Leader-jaostossa ja hän 
on vuonna 2020 toiminut sen puheen-
johtajana ja varapuheenjohtajana. Si-
tä kautta hän on ollut mukana mm. CAP 
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maaseututyöryhmässä ja Leader-asian-
tuntijaryhmässä sekä Leader-brändityö-
ryhmässä. 

Kaikki Suomen 54 Leader-ryhmää 
muodostavat vapaaehtoisen verkoston. 
Leader-jaosto tekee työtä toimintatavan 
kehittämiseksi mm. antamalla lausunto-
ja, tekemällä vetoomuksia ja puuttumal-
la epäkohtiin. Jaoston sihteerinä toimii 

Leader-ryhmien yhteinen Leader-asia-
mies. 

Aisaparin henkilöstö on osallistunut 
E-P:n Ely-keskuksen alueellisen maaseu-
tuohjelman valmistelutyöryhmiin sekä E-
P:n liiton maakuntaohjelman suunnittelu-
työryhmiin sekä Maaseutupolitiikan neu-
voston uuden ohjelman suunnitteluun.  

Yhteistyö maakunnallisen kylien 

yhteenliittymän, Eteläpohjalaiset Kylät 
ry:n, kanssa on tiivistä, sillä Aisaparin ke-
hittämissuunnittelija toimii yhdistyksen 
sihteerinä. 

Lisäksi Aisaparin henkilöstö on mu-
kana useissa paikallisissa ja maakunnal-
lisissa työ- , ohjaus-, projekti-  ja seuran-
taryhmissä. 

Vuodelle 2021 laaditussa toimintasuun-
nitelmassa on monia tavoitteita, joiden 
toteuttaminen ja toteutuminen on kiinni 
siitä, miten koronatilanne etenee. Syksyllä 
2020 ajattelimme, että vuoden 2021 alku 
olisi täysipainoista ja kokoontumiset mah-
dollisia, mutta valitettavasti näin ei ole. Ti-
laisuuksia ja tapaamisia järjestetään edel-
leen verkossa. 

Ensisijaisena tavoitteena on saada Ai-
saparin kauden 2014–2020 myöntöval-
tuus sidottua kokonaisuudessaan. Viimei-
set hankepäätökset päättyvältä kaudelta 
tehdään tammi-helmikuun kokouksissa. 

Vuoden alkupuolella saadaan päätök-
set myös siirtymäkaudelle (vuodet 2021 
ja 2022) käytettävistä varoista. Valmistau-
tuminen, tiedottaminen ja aktivointi aloi-
tetaan jo vuoden alussa. Hakujaksot vuo-
delle 2021 on jo määritelty. Päätöksente-
on näistä varoista pitäisi alkaa huhtikuun 
alussa. 

Iso kokonaisuus on näillä näkymin 
myös vuoden 2023 alussa alkavalle ohjel-
makaudelle laadittavan kehittämisstrate-
gian kokoaminen. Ensimmäisen vaiheen 

4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle 2021

5. Yhdistys ja sen resurssit

palautus on toukokuun lopussa ja toinen 
vaihe todennäköisesti joulukuun lopussa.

Rahoitettuja hankkeita Aisaparilla oli 
vuoden 2020 lopussa käynnissä vielä noin 
sata. Monet hankkeet joutuivat hakemaan 
jatkoaikaa, koska esimerkiksi talkootöitä ei 
ole voitu järjestää suunnitellusti. Näiden 
hankkeiden neuvonta hankkeen loppu-
vaiheessa vaatii vielä resursseja. 

Omien hankkeiden osalta 
vuonna 2021:
Kylille III -hankkeessa osallistetaan kyliä 
erityisesti yhteiseen kyläsuunnitteluun ja 
kuntavaikuttamiseen kumppanuuspöy-
tien avulla. Kylillä järjestetään myös tur-
vallisuus- ja hyvinvointipäiviä sekä osallis-
tutaan valtakunnallisiin tempauksiin, esi-
merkiksi Avoimet kylät -päivä. 

The Fin Est Band Camp -hankkeessa 
toteutetaan kevään aikana mm. tutustu-
mispäiviä soittimiin ja innostetaan lapsia 
ja nuoria bändiharrastuksen pariin.  

Outdoor Leader / Aisaparin reitit -
hankkeessa toteutetaan hankekumppanien 

kanssa yhdessä suunniteltavia toimenpitei-
tä, kuten yhteisen webinaarin järjestämi-
nen, reitistöjen turvallisuuskoulutukset, 
mahdolliset opintomatkat. Omina toimen-
piteinä tuodaan esille paikallisia kohteita 
sekä neuvotaan kohteiden ja opasteiden 
suunnittelijoita ja ylläpitäjiä. 

Rural Working Hubs -hankkeessa 
haetaan ja välitetään tietoa ja toiminta-
malleja paikallisille etätyötilojen tarjoajille 
sekä kotimaasta että ulkomailta. Toteute-
taan yhteinen julkaisu yhteisöllisten etä-
työtilojen hyvistä käytännöistä. 

Twinning Villages -hankkeessa- tu-
tustutaan kumppanimaiden kulttuuriin se-
kä virtuaaliseesti että tutustumiskäyntien 
avulla. Laaditaan kumppaneiden yhteinen 
julkaisu tai opas ystävyyskylätoiminnasta.  

Geocooperation Germany-Finland 
-hankkeessa vaihdetaan säännöllisesti tie-
toja, toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä 
Geoparkkien välillä eri teemoista.Toteu-
tetaan yhteinen julkaisu Geopark-toimin-
nan hyvistä käytännöistä sekä vierailevat 
geologianäyttelyt kumppaneiden välillä. 

Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat toiminta-alueella 
asuvat yksityiset henkilöt ja toiminta-alu-
eella toimivat oikeustoimikelpoiset yhtei-
söt ja säätiöt. 

Aisaparilla on myös kannatusjäseniä, 
joita voivat olla toiminta-alueen ulkopuo-
lella asuvat yksityiset henkilöt tai yhteisöt 
ja säätiöt .

 

 Kunnat 
ja kau-
pungit

Yhdis-
tykset ja 
yritykset

Yksityiset 
henkilöt

2019 6         123 283

2020 6         130 276 

Muutos 0          +7 -7 

 Vuoden 2020 lopussa Aisaparin jäsenten 
määrä oli 412 jäsentä.

Yhdistyksen jäsenet saavat postitetun 
tiedotteen 4 kertaa vuodessa. Tiedottees-
sa kerrotaan Aisaparin ajankohtaisista ta-
pahtumista, rahoitetuista hankkeista ja 
muusta meneillään olevasta toiminnasta. 
Jäsenet ovat mukana myös Aisaparin säh-
köisellä postituslistalla. Jäsenet kutsutaan 
osallistumaan erilaisiin Aisaparin järjestä-
miin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.  
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Aisaparin hallituksen kokoonpano nou-
dattaa kolmikantaperiaatetta ja hallituk-
sen jäsenet ja varajäsenet edustavat tasa-
puolisesti koko Aisaparin toiminta-aluet-
ta. Hallituksen kokouksia pidetty vuoden 
2020 aikana 10 kertaa. 

Hallituksen kokouksiin on osallistunut 
keskimäärin 12,7 jäsentä/kokous.  Hallituk-
sen kokoukset on pidetty eri puolilla Aisa-
parin toiminta-aluetta sekä myös Teams-
kokouksina.  

Lähes viikoittain pidettävään yhtei-
seen toimistopalaveriin on henkilöstön 
lisäksi kutsuttu mukaan hallituksen pu-
heenjohtaja varapuheenjohtaja ja sihteeri. 

Hallituksen puheenjohtaja on osallis-
tunut sekä hallituksen jäsenille että hal-
lituksen puheenjohtajille järjestettyihin 
koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. 

Henkilöstö
Vuoden 2020 aikana on palkkaa makset-
tu seitsemälle henkilölle, joista kolme tois-
taiseksi voimassa olevaa kokoaikaista työ-
suhdetta ja yksi toistaiseksi voimassa oleva 
osa-aikainen työsuhde. Näiden lisäksi kol-
me henkilöä on työskennellyt määräaikai-
sissa työsuhteissa osa toimintarahalla ja 
osa Aisaparin omissa hankkeissa.

Taloustilanne
Aisaparin tilinpäätös vuodelta 2020 on 
ylijäämäinen. Talouden osalta tilanne 
näyttää kohtuullisen hyvältä, oman haas-
teensa tuovat kuitenkin kuluvan ohjel-
makauden hankkeiden loppuun saatta-
minen, siirtymäkausi ja sen toteuttami-
nen sekä uuden ohjelmakauden alkami-
sen ajankohta.

Varsinainen jäsen
Tausta-

taho

Osall.

kokouksiin 
2020

Henkilökohtainen 
varajäsen

Tausta-

taho

Osall.

kokouksiin 
2020

Vaurio Martti pj. M 10/10 Aila, Nina M 5/10

Kuoppala Jukka, 
varapj. J 10/10 Koivukoski Yrjö J 0/10

Salo, Aulikki siht. Y 10/10 Rantala, Suvi Y 1/10

Kamppila, Juha Y 9/10 Lindström, Kim Y 0/10

Takala Esa J 6/10 Saunamäki, Petri J 0/10

Hietamäki, Petri J 3/10 Syrjälä, Sanna J 10/10

Hakomäki, Juha Y 2/10 Pirttinen, Maisa Y 7/10

Vihikangas Kati M 10/10 Tynjälä, Leena M 3/10

Rissanen Senja M 7/10 Paavola, Inka M 1/10

Laukkonen, Petteri Y 3/10 Hede, Sanna Y 7/10

Vuolle, Jouko J 10/10 Sippola, Harri J 0/10

Lakso, Marjo M 7/10 Jaatinen, Kirsti M 6/10 

Aisaparin hallituksen kokoonpano 1.1. – 31.12.2020 ja 
osallistuminen hallituksen kokouksiin

Nimike henkilön nimi hanke, jossa työsk. työskentely-
aika

toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää Toimintaraha, muut 
omat hankkeet

1.1.– 
31.12.2020

kehittämissuunnittelija Eeva Arpala Toimintaraha, muut 
omat hankkeet

1.1.– 
31.12.2020

kehittämissuunnittelija / 
tiedottaja

Päivi Kultalahti Kylille II ja Kylille III-
hanke, toimintaraha

1.1.– 
31.12.2020

toimistosihteeri Leena Tyynismaa Toimintaraha & muut 
Aisaparin omat hank-
keet

1.1.– 
31.12.2020 
(40 % työaika)

hankekoordinaattori Marita Mattila Kylille II ja III-hanke, 
toimintaraha, The 
FinEst Band Camp, 
Outdoor Active/Aisa-
parin reitit

1.1. – 
31.12.2020 
(määräaikai-
nen työsuhde)

kv. hankekoordinaattori Heli Talvitie Jalat mullassa, tun-
tosarvet maailmalla 
-hanke, Rural Working 
hubs, Geocooperation 
Germany-Finland

1.1 – 
31.12.2020 
(määräaikai-
nen työsuhde, 

kv. hankekoordinaattori Ellinoora Takala Jalat mullassa, tun-
tosarvet maailmalla 
-hanke. Twinning 
villages

1.1.-
31.12.2020 
(määräaikai-
nen työsuhde)

Vuosikokoukset
Korona-pandemia aiheutti muutoksia Ai-
saparin vuosikokouksiin. Sääntöjen mu-
kaan yhdistys pitää kaksi vuosikokousta, 
toisen keväällä ennen huhtikuun loppua 
ja toisen syksyllä ennen vuodenvaihdetta. 

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi jär-
jestettiin yksi vuosikokous, jossa käsitel-
tiin sekä kevät- että syyskokouksen asi-
at. Kokous järjestettiin Härmän Kylpyläs-
sä 29.9.2020. 

Nuorisojaosto
Keväällä 2019 Aisaparille perustettiin nuo-
risojaosto, johon haettiin osallistujiksi nuo-
ria eri puolilta Aisaparin aluetta. Vuoden 
2020 alussa maksettiin nuorisorahaa yh-
deksälle nuorten omalle pienelle hank-
keelle. 

Nuorisojaoston toiminta ei vakiintu-
nut vuoden 2020, vaan se jäi aktiivisten si-
toutujien puuttumisen takia ”tauolle”. Toi-
mintaa pyritään kuitenkin käynnistämään 

uudelleen esimerkiksi  kiinnittämällä nuo-
ria mukaan Erasmus+ -hankkeisiin. 
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Hanke-
tunnus

Hakemus-
tyyppi

Hanke-
luonne Hakija Hankenimi

Hyväksytty 
julkinen tuki 
yhteensä €

Myönnetty 
kokonais-
rahoitus €

129224 Kehittämis-
hanke

Kansainvä-
linen AISAPARI ry Geocooperation Germany-Finland 45 000,00 45 000,00

99686 Kehittämis-
hanke

Kansainvä-
linen Alajärven kaupunki Tartu maisemaan - Grab the landscape 45 000,00 50 000,00

105403 Kehittämis-
hanke Paikallinen Lapuan kaupunki LiikKuMaRaja 34 716,60 38 574,00

107049 Kehittämis-
hanke Paikallinen Vimpelin kunta Nordic Baseball Diplomacy Program 80 000,00 100 000,00

108210 Kehittämis-
hanke Paikallinen Evijärven kunta Väinöntalo eläväksi 44 685,00 49 650,00

109057 Kehittämis-
hanke

Alueiden 
välinen

Järvi-Pohjanmaan 
Yrityspalvelu Oy JärviseutuGoesSmart 96 000,00 120 000,00

111569 Kehittämis-
hanke Paikallinen Järvi-Pohjanmaan 

Yrityspalvelu Oy Kotouttaminen tutuksi-hanke 47 033,10 52 259,00

113809 Kehittämis-
hanke

Kansainvä-
linen AISAPARI ry Rural working hub: creating communal working 

spaces for entrepreneurs an telecommuters 56 600,00 56 600,00

119131 Kehittämis-
hanke Paikallinen Kauhavan kaupunki Omistajanvaihdosten edistäminen Härmänmaalla 100 599,05 111 776,72

119748 Kehittämis-
hanke

Kansainvä-
linen Lapuan kaupunki Valontaitaja / Light artist 27 000,00 30 000,00

120366 Kehittämis-
hanke Paikallinen Thermopolis Oy Kiinteistöjen kulutusten pientäminen (KIKUPI) 57 582,04 63 980,04

120703 Kehittämis-
hanke Paikallinen Suomen Yrittäjä- 

opisto Oy DigiTaituri 57 696,44 57 696,44

120954 Kehittämis-
hanke Paikallinen Luonnonvarakeskus Tienviitat Järviseudun maa- ja puutarhatalouden 

tulevaisuuteen 49 999,99 49 999,99

121128 Kehittämis-
hanke Paikallinen Pohjanmaan valokuva-

keskus LAKEUS ry Medialukutaidon mestariksi 45 000,00 50 000,00

121382 Kehittämis-
hanke Paikallinen Lapuan Virkiä r.y. Suunnistuskarttoja kylille 48 989,90 55 196,00

122297 Kehittämis-
hanke

Kansainvä-
linen AISAPARI ry Twinning villages 49 803,00 49 803,00

128135 Kehittämis-
hanke Paikallinen Lapuan Taiteilija- 

seura r.y. Lapuan taidelainaamo 34 668,00 38 520,00

128752 Kehittämis-
hanke Paikallinen Järvilakeuden  

kansalaisopisto Kuntoloikka 75 150,18 83 500,20

135155 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Lapuan Harrastaja- 

näyttelijät r.y. Parempaa tekniikkaa teatteriin / turvallisuutta 9 397,69 14 457,98

105474 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Alajärven riistaliha- 

yhdistys ry
Lihankäsittelykoneiden hankinta, työturvallisuu-
den ja hygienian parantaminen 9 722,70 14 958,00

108763 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Vimpelin Sääksjärven 

Metsästysseura ry LIhan käsittelytila 28 233,77 56 467,55

109052 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Järviseutu-Seura r.y. Kraatterijärven opastussuunitelma 2, investointi 38 802,44 77 604,88

109676 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Sääksjärven Työväen-

yhdistys Kipinä ry Sääskjärven työväentalo 14 589,00 29 178,00

110761 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Huhtalan Vesihuolto Oy Runkovesilinjan rakentaminen 15 085,34 30 170,69

120205 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Härmä-Seura ry Käräjätalon 2. vaiheen remontti 35 028,50 70 057,00

120717 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Järviseutu-Seura r.y. Leipätien näkötorni I 9 704,50 14 930,00

121038 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Kauhavan Invalidit ry Lehtopirtin kunnostus 5 9 740,25 14 985,00

121371 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Kauhava-Seura r.y. Iisakin Jussin tuvan ulkoalueen kunnostushanke 9 750,00 15 000,00

121378 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Ylihärmän nuoriso- 

seura r.y. Seurantalon kattoremontti 39 994,22 88 404,56

121417 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Lapuan Seudun  

Ampujat r.y. Ilma-aseiden hankinta 9 620,00 14 800,00

121466 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Lapuan Urheilu- 

autoilijat r.y.
Lapuan moottoriradan varikkoalueen päällystä-
minen 34 078,50 68 157,00

127336 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Kortesjärven metsästys-

seura ry Kortesjärven Metsästysseuran lahtivaja 39 996,52 82 179,00

127892 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Suokonmäenseudun 

kylät ry
Suokonmäen näkötornista näköalaa 
Kraatterijärven Geoparkiin 14 792,00 29 584,00

128142 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Ketolan Paksun  

sukuseura ry
Alasen talon tarina autiotuvasta yhteisömum-
molaksi 19 750,00 39 500,00
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128326 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Perkiömäen vesiosuus-

kunta Varmuutta vesihuoltoon 27 144,01 54 288,02

128722 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Vähtärin Erä ry Vähtärin laavu 9 620,00 14 800,00

129008 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Itäkylän Maa- ja kotita-

lousseura ry Kuoppalan kuntoportaat 9 655,03 14 853,90

129064 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Kauhavan Ylikylän 

Metsästysseura r.y. Metsästysmajan energiaremontti 9 750,00 15 000,00

129398 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Lapuan Haapakosken 

nuorisoseura ry Seuratalon remontti 7 174,74 12 275,00

129409 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Saukonkylän  

kyläseura ry Seura kuntoon - projekti 9 555,00 14 700,00

129415 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Luoma-ahon kylätoimi-

kunta kyläyhdistys ry Kylätalo tehokäyttöön 19 994,95 39 989,90

129551 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Markki-Partio ry Reiskin maja 20 816,50 41 633,00

133685 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Mäenpään kyläseura ry Kylätalon TVT kehitys 9 586,20 14 748,00

135098 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Tiistenjoen  

Metsästysseura ry Lahtivajan peruskunnostus 9 713,60 14 944,00

135250 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen SF-Caravan  

Vieresniemi ry Vieresniemen kehittämishanke 16 000,00 32 000,00

135377 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Kauhajärven Töpinä r.y. Rantapuiston kunnostus 2020 9 214,40 14 176,00

135498 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Lappajärven  

Metsästysseura r.y. Ammunta- ja metsästyssimulaattori 9 714,12 14 944,80

135877 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Alanurmon  

kyläyhdistys ry
Alanurmon Koulurannanpuiston maisemointi-  
ja investointihanke 12 042,96 24 085,92

145871 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Evijärven Ampujat ry Metsästys- ja ammuntasimulaattorin hankinta 9 685,00 14 900,00

146972 Yleishyöd. 
investointi Paikallinen Järviseudun  

Pyöräilyseura ry Maastopyörärata 1 9 684,54 14 899,30

106540 Yritystuki Paikallinen Hoiskon Hevostila Oy Hoiskon ratsutila 2 013,80 10 069,00

87855 Yritystuki Paikallinen Suomen Nestelannoi-
te Oy Nestelannoitteiden valmistus ja myynti 85 000,00 425 000,00

98173 Yritystuki Paikallinen Santala Print Oy Asennushallin remontointi 56 051,00 280 255,00

108206 Yritystuki Paikallinen Lakis Oy Majoitusta Lakikselle II 13 132,00 65 660,00

108632 Yritystuki Paikallinen Puusepänpaja Helena Puusepänpaja Helena tilojen muuttaminen 
lämpöiseksi ja lisäksi laajennus 9 305,40 46 527,00

112827 Yritystuki Paikallinen Maalaus- ja pesu TH Oy Halli-investointi 22 604,60 113 023,00

113124 Yritystuki Paikallinen Henytek Oy Uuden korjaamotilan laitehankinnat. 11 720,00 58 600,00

113284 Yritystuki Paikallinen PL-Air Oy Viimeistely- / varastohalli 7 000,00 35 000,00

115660 Yritystuki Paikallinen Pure Garden Oy Perustamistuki 35 000,00 35 000,00

121571 Yritystuki Paikallinen Rakennus Luoma Oy Tuotantokoneiden ja laitteiden hankinta 6 216,00 31 080,00

122659 Yritystuki Paikallinen KJK Mestarit Oy Uuden tuotantotilan rakentaminen / KJK Mestarit Oy 42 284,00 211 420,00

133318 Yritystuki Paikallinen Timo Vesala Ky Hydrauliikkatilan laajennus 2 590,00 12 950,00

134157 Yritystuki Paikallinen TJV-Motors Toimitila laajennus 11 200,00 56 000,00

134571 Yritystuki Paikallinen Lappajärven  
kesäteatteri Oy Kraatterijärvi adventure 4 906,00 24 530,00

135108 Yritystuki Paikallinen FinnKatsastus Oy Teollisuustie -projekti 14 496,40 72 482,00

135494 Yritystuki Paikallinen Hotel & Nightclub 
Susihukka Oy Hotelli ja ravintolatoiminnan kehitys 20 000,00 20 000,00

135796 Yritystuki Paikallinen Juosvil Oy Lasten- ja nuorten asumiskoti Päivärinne 29 857,60 149 288,00

138366 Yritystuki Paikallinen Juosvil Oy Asumiskoti Päivärinne 10 500,00 10 500,00

143211 Yritystuki Paikallinen Järvinikkarit Oy Koneinvestointi 2 000,00 10 000,00

143538 Yritystuki Paikallinen Timanttikonsultit Oy Timanttikonsultit Oy 2 080,00 10 400,00

143756 Yritystuki Paikallinen Raskaskalustohuolto ja 
-maalaus H. Haapoja Maalauskammion investointi 5 821,20 29 106,00

145746 Yritystuki Paikallinen Manteres’ Ky Manteres’ Ky:n investointihanke 30 520,00 152 600,00

146335 Yritystuki Paikallinen Ovimec Ovimec Oy investointi 12 871,80 64 359,00

146425 Yritystuki Paikallinen Kotiompelimo  
Eija Leppälä Valmistuksen investoinnit 2 645,00 13 225,00

146846 Yritystuki Paikallinen Kotiompelimo  
Eija Leppälä Kasvua uudesta liiketoiminnasta 6 800,00 6 800,00

    YHTEENSÄ 1 979 774,58 4 059 100,89


