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Aktiivinen
Aisaparin hallitus

 Ka. osallistumis- % vuo-
den 2021 kokouksissa
13 hlöä

 Hallituksen keski-ikä
45,9 vuotta

 Hallituksen kolmikanta ja 
alueellinen kattavuus
pidetään kunnossa



Kyllä täällä 
osataan hakea

hankerahoitusta

 Yli 700 haettua 
hanketta 
tai toimenpidettä.

 Joista 563 kpl 
myönteistä päätöstä.

 Yli 250 uutta hakijaa.



Aisapari on 
merkittävä 

hankerahoittaja

 Kokonaisrahoitus 29 
milj. €(sisältää julkisen ja yksityisen 
rahoituksen)

 Julkinen rahoitus 16 milj. €
(josta kunnat 3,2 milj. € eli 20 % 
julkisesta rahoituksesta ja 10,9 % 
kokonaisrahoituksesta)

 Yksityinen rahoitus 13 milj. €
(raha 11,2 milj. € ja talkootyö
1,8 milj. €)



Hankkeita koko 
toimialueelle

Kymmeniä hankkeita 
on toteutettu 
jokaisessa alueen 
kunnassa



Yritykset
29,59%

Kunnat
10,06%

Yhdistykset + 
muut

60,35%

Hankkeiden toteuttajatahot
prosentteina



Elinkeinollisia 
kehittämis-

hankkeita 19 kpl

• kehitetty tuotteita
• tehty yhteistyötä ja 

markkinointia
• parannettu

kansainvälisiä
suhteita

• edistetty
omistajanvaihdoksia



Teemahankkeiden 
toimenpiteitä

68 kpl

-Yhdessä - Suomi 100 
juhlavuosi
-Pysy polulla -
pikkolohanke
-Pienet investoinnit ja 
hankinnat – Pikkolo IV
-Pikkolo V



Liikevaihdot ja 
taloudelliset

tulokset kasvavat

 Liikevaihdot 
lähtötasoon verrattuna
+ 30 %

 Taloudelliset 
tulokset lähtötasoon 
verrattuna
+ 30 %



Alueen elinvoi-
maisuus

Elinvoimaisuus on
 toimeentuloa
 viihtyvyyttä
 ketteryyttä, 

kokeiluja 
ja esiselvityksiä



Innovatiivisuutta 
ja kestävää 
kehitystä 

On muun muassa 
rahoitettu hankkeita, 
joissa uudella tavalla

 edistetty digitalisaatiota
 lisätty tietoisuutta 

lähiruoasta sekä
 toteutettu esiselvi-

tyksiä



Hankkeet vahvistavat 
paikallisia yhtei-söjä

ja -identiteettiä

 150
Hankeella vahvistettu 
paikallisia yhteisöjä ja 
paikallista identiteettiä

 Kokonaisrahoitus 
4,5 milj. €



Alue
kansainvälistyy

 27 kpl 
yhteistyö-
kumppania

 11 eri maasta



Kökkätyöllä
saadaan paljon 

aikaan

Talkootuntien
määrä

107 204

(=yli 60 htv)



Uusia työpaikkoja 
ja uusia yrityksiä

 153 kpl yritystuki-
hakemuksia

 77 kpl 
uusia työpaikkoja

 59 kpl uusia yrityksiä

 Kehittämishankkeet 
työllistäneet 94 htv



Yhteistyötä
paikallisesti ja 
alueiden välillä

 Järjestetty yli 
600 erilaista tilaisuutta
yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa.

 Hankeyhteistyötä 19 
Leader-ryhmän 
kanssa Suomessa.



Energiatehok-
kuutta

Energiainvestointeja
76 kpl
- hakkureita
- ilmalämpöpumppuja
- maalämpöä
- ikkunoita ja ovia



Aisaparin myöntövaltuus
on käytetty 

sataprosenttisesti.



Tulevalla ohjelmakaudella 
tavoitteena on saada vähintään 

yhtä hyviä tuloksia!

Nykyiset ja uudet kumppanit
tervetuloa mukaan.

www.aisapari.net



FAKTA 1
Aisaparin rahoittamat

innovatiiviset ja kestävää
kehitystä tukevat hankkeet

ovat edistäneet
digitalisaatiota, 

lisänneet tietoisuutta
lähiruoasta

sekä mahdollistaneet
kokeilujen ja
esiselvitysten

toteuttamisen.



FAKTA 2
Paikallisten yhteisöjen

ja identiteetin
vahvistaminen

on lisännyt Aisaparin
alueen vetovoimaisuutta

ja viihtyvyyttä.



FAKTA 3
Aisaparin alueen elin-

voimaisuus syntyy
yrittäjyydestä ja

teollisuudesta, jotka
kestävän kasvun

moottoreina ovat luoneet
ja luovat
palveluja

ja työpaikkoja.
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