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Tiivistelmä
Aisapari 1.1 – 31.12.2014
Vuoden 2014 saapui Aisaparille yhteensä 10 uutta yritystukihakemusta, ja edelliseltä vuodelta oli siirtynyt
jonkin verran hakemuksia käsiteltäväksi vuoden 2014
ensimmäisiin kokouksiin.
Päätöksiä hankehakemuksiin tehtiin vuoden 2014
aikana seuraavasti:
Toimintalinja 3, maaseutualueiden elämänlaatu ja
maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, 13
hankepäätöstä, joista 12 yritystukea ja yksi (1) tiedonvälityshanke.
Myöntövaltuudesta saatiin E-P:n ELY-keskuksen päätöksillä sidottua 99,96 %,
Vuoden 2013 aikana Aisaparissa oli palkattuja henkilöitä yhteensä kuusi, heistä kaksi kokopäivätoimista
ja loput työskentelivät osa-aikaisina, osan vuotta tai
osittain lomautettuna. Yksi työntekijä jäi opintovapaalle 1.9.2014 alkaen. Henkilöstöstä viisi työskenteli sekä
toimintarahalla että muissa Aisaparin omissa hankkeissa sekä ainoastaan yksi omassa hankkeessaan.
Aisaparin tiedottamista on toteutettu monikanavaisesti. Vuonna 2014 tiedottamisessa ja tapahtumissa näkyi 15-vuotisjuhlavuosi ja verkkoon avattiin uusi sivusto,
INTOLINKKI, johon kerättiin tietoa alueen toimijoista
ja tapahtumista sekä tiedotettiin omasta toiminnasta. Sähköisen tiedotuksen lisäksi käytössä ovat olleet

tiedotteet, flyerit ja julisteet, messut ja muut tapahtumat, teemaviikot. Ympäristötiedotukseen liittyen on
tehty kaksi opasta, erillisessä tiedonvälityshankkeessa.
Oppaita tullaan hyödyntämään myös tulevan kauden
tiedottamisessa.
Hanketoiminta Aisaparin alueella on ollut koko kauden ajan aktiivista, hankehakemuksia on vastaanotettu
runsaasti ja hankkeita on rahoitettu eri puolella toimialuetta. Hakemuksia on ohjattu myös muihin rahoituslähteisiin. Hankekartat rahoitetuista yhteisö- ja yrityshankkeista löytyvät www.intolinkki.fi
Leader-ohjelman lisäksi Aisapari toteutti vuoden
2014 aikana kolmea (3) koordinointihanketta ja neljää
(4) muuta omaa hanketta. Lisäksi Aisapari hallinnoi
kylien koordinaatiohanketta, Hymystä kasvaa HINKU,
jota toteutetaan yhdessä Kuudestaan ry:n ja Pirityiset
ry:n kanssa.
Vuosi 2014 oli rahoituksellisesti niukka ja kysyntää
hankerahoitukselle olisi ollut huomattavasti enemmän. Vuoden loppua kohti hankerahoituksen kysyntä
vilkastui kesän hiljaiselon jälkeen. Valitettavasti hakemuksia ei voitu ottaa vastaan, mutta hankesuunnitelmia, liiketoimintasuunnitelmia, toimenpidesuunnitelmia ja kustannusarvioita on Aisaparin alueella
runsaasti työn alla.
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1. Uutta päin! – Aisaparin hallituksen
puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014
Taakse jäänyt vuosi 2014 oli Aisaparissa kuin opiskelijanuorukaisen välivuosi. Ainakin melkein.
Päättyvän kauden viimeiset hankepäätökset tehtiin alkuvuodesta. Loppuvuodelle jäi vielä jonkin verran loppuunsaatettavia hankkeita. Enimmät
ajatukset oli kuitenkin luotu jo tulevaan, alkavan kauden aloitukseen. Tai
paremminkin sen odotukseen.
EU:n uusi budjettikausi käynnistyi vuoden 2014 alussa. Uuteen Leaderkauteen valmistauduttiin vuosia etukäteen: kokoustettiin, suunniteltiin,
linjattiin. Koko ajan puheissa välkkyi yhteinen missio: turhaa byrokratiaa
pitäisi oikeasti pystyä vähentämään ja hankekausien välistä hukka-aikaa
pitäisi pystyä lyhentämään.
Pitäisi ja pitäisi. Uusi kausi on käynnistynyt tuskallisen hitaasti, tietämättömyyden ja hämmennyksen vallassa. Pitkään valmisteltujen suunnitelmien rinnalle ja sijalle ravistettiinkin jostakin hihasta yhtäkkiä aivan uusia
linjauksia ja tulkintoja. Oliko pallo oikeasti jonkun hallussa ja hallinnassa,
en tiedä. Ruohonjuuritasolle ylemmän tason valmistelu on joka tapauksessa näyttäytynyt salamyhkäisenä ja ennakoimattomana.
Seuraukset kaatuivat ruohonjuuritason niskaan. Monelta Leader-ryhmältä yksinkertaisesti loppuivat rahat, eikä uudesta rahasta ollut edes
tietoa kuukausiin. Aisaparin taloudellinen tilanne pysyi kohtuullisena,
mutta ilman lomautuksia ei selvitty. Toisaalta työmääräkin onneksi väheni
samaan aikaan kauden päättymisen vuoksi. Aisaparissa venyttiin, mutta
viisaan rahanjaon ja omien hankkeiden ansiosta pahimmalta vältyttiin.
Vuoden lopulla kehitys käänsi kulkusuuntansa täydellisesti. Uuden kauden talouslukujen julkistaminen toi Aisaparille kuin lottovoiton: rahoituskehys kasvaa maksimimäärän 10,2 miljoonaan euroon! Kehys on toiseksi
suurin koko maassa, ja asukaslukuun suhteutettuna määrältään selvästi
isompi kuin suurimman potin saaneella ryhmällä.
Mistään veikkausosumasta ei ole kysymys. Taustalla on pitkä ja määrätietoinen työ, josta erityisesti erinomainen toimistomme ansaitsee luhtaladollisen kiitoksia!
Menestymisen taustalla ovat myös ja ennen muuta alueemme aktiiviset, innovatiiviset ja verkottuneet ihmiset. Siis hyvät hankkeet. Aisaparin
alueella halutaan kasvaa, kehittää ja parantaa; täällä uskalletaan katsoa
eteenpäin vaikeinakin aikoina! Ehdoton edellytys suurpotille oli myös se,
että Aisaparin jäsenkunnat lähtivät rohkeasti kasvattamaan maksamansa
kuntarahan määrää. Tästä kaukonäköisyydestä kunnille suurkiitos!
Kulunut vuosi on kuljettanut alhaalla lattianraossa, mutta nostanut
myös kirkon kattoon, jos näin uskonnollista mielikuvaa käyttäisi. Elämänmakuinen välivaiheen vuosi 2014 päättää monin osin vanhan kauden. Samalla päättyy oma kauteni Aisaparin hallituksessa. Sääntömääräiset vuodet tulivat täyteen; uudet voimat jatkavat nyt uuden, entistä ehomman
rahoituskauden ja entistäkin parempien hankkeiden parissa.
Syrämmestä nouseva kiitos, kaikille teille aisaparilaisille ja Aisaparin
ystäville! Mä rupian ny rustaamahan omia hankeaihioota.
Teppo Ylitalo
Hallituksen puheenjohtaja
2011–2014
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2. Aisaparin kehittämissuunnitelman
painopisteet ja teemat
Kehittämistoiminta ja rahoitettujen
hankkeiden sisältö ohjelmakaudella
2007 – 2013 perustuu laadittuun kehittämissuunnitelmaan ”AISAPARIn
alue – ajassaan elävä, elinvoimainen
ja kilpailukykyinen”
Leader-toiminnan tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueen
asukkaita, yhteisöjä ja säätiöitä yhteistyöhön alueen kehittämiseksi ja
maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä lisätä maaseudun
kehittämiseen liittyvää osaamista
ja kokemuksen vaihtoa niin omalla
toiminta-alueella, eri maaseutualueiden välillä sekä myös kansainvälisesti.

Aisaparin kehittämissuunnitelman
painopisteet ovat:
1) yrittäjyys ja elinkeinollisuus			
2) luonto ja kulttuuri

Kehittämissuunnitelman
teemoja ovat:
1) kilpailukykyinen ja työllistävä yritystoiminta
2) viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö
3) osallistuvat, onnelliset ihmiset

Aisaparin kehittämisohjelman teemat
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AISAPARIn alue –
ajassaan elävä,
elinvoimainen ja
kilpailukykyinen

Teemoissa toteutettavia toimenpiteitä
Kilpailukykyinen ja työllistävä yritystoiminta
tuotekehitys, yritysosaaminen, osaava työvoima, innovaatiot
kulttuuri- ja matkailuyrittäjyys, naisten ja nuorten yrittäjyyden edistäminen, palveluyrittäjyys
uusiutuvaan energiaan perustuva yritystoiminta, toimialarakenteen vahvistaminen

Viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö
perinnemaisemat, kulttuuritarjonta, keskusta-alueiden kehittäminen
kosteikot, luontoalueiden virkistyskäyttö, jätevesiasiat, kestävä kehitys
asuminen, alueen imago, palvelut ja liikenneyhteydet, vapaa-ajanviettomahdollisuudet

Onnelliset, osallistuvat ihmiset
paikalliset perinteet
yhteisöllisyys, osallisuus ja verkostot
kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
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3. Aisaparin säännöt, jäsenistö, hallituksen
kokoonpano, henkilöstö ja toimitilat
Aisaparin syyskokouksessa 23.10.2013 muutetut säännöt rekisteröitiin
vuoden 2014 aikana. Aisaparin säännöt ovat liitteenä (Liite 1) ja ne ovat
luettavissa myös kotisivuillamme www.aisapari.net.

Jäsenet
AISAPARI ry:n jäsenmäärä
vuoden lopussa:
yksityiset henkilöt
277
yhdistykset ja yritykset 7
6
kunnat ja kaupungit
6
Yhteensä jäseniä oli
vuoden 2014 lopussa  359
(vuoden 2013 lopussa 357)

Jäsenmaksu oli vuonna 2014 yksityisiltä henkilöiltä 10,- €/vuosi, yhdistyksiltä ja yrityksiltä 20,- €/vuosi sekä kunnilta ja kaupungeilta 150,- €/
vuosi. Lisäksi Aisaparin alueen ulkopuolisilla toimijoilla tai henkilöillä on
mahdollisuus liittyä Aisaparin kannatusjäseneksi.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.4.2014, Aisaparin ”15-vuotissyntymäpäivänä”. Kokouspaikkana oli Alajärvellä pidetyt Asumista ja hyvinvointia -messut, jossa Aisaparilla oli vuokrattuna kokonainen halli oman
ja yhteistyökumppaneidensa messuesiintymistä varten. Messujen yhteydessä pidetyssä kevätkokouksessa oli paikalla 11 henkilöä. Sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi sekä palkittiin Vuoden intoilijana Aana
Vaino, Alajärveltä lisäksi Vuoden intoilusta palkittiin Kauhajärven Töpinä
ry Lapuan Kauhajärveltä.
Syyskokous pidettiin 23.10.2014 Karvalan Nuorisoseuralla, Lappajärvellä. Kokoukseen osallistui 39 henkilöä.

Hallitus
AISAPARI ry:n hallitukseen on valittu yhteensä 12 varsinaista jäsentä ja
heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa, tammikuussa 2014, valittiin Teppo Ylitalo Lapualta, jatkamaan
hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Ari-Pekka Kontiainen Evijärveltä sekä sihteeriksi Johanna Mastomäki
Kauhavalta.
Hallituksen kokoonpanossa on nouAISAPARIN HALLITUS 2014
Jäsenet Varajäs.
datettu maa- ja metsätalousministeriön
oheistusta kolmikantaperiaatteesta eli
Hallituksen koko (lkm)
12
12
1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, 1/3 yhdistyksiä ja yrityksiä sekä
Miehet
8
4
1/3 maaseudun asukkaita. Hallituksen
Naiset
4
8
jäseniä on myös tasaisesti koko AisapaNuoret alle 25 v.
rin toiminta-alueelta. Lisäksi varajäsen
edustaa samaa tahoa kuin varsinainen
Kolmikanta (ohjelma-asiakirja luku 5.3.4)
jäsen.
Paikallinen julkinen hallinto (lkm)
4
4
Aisaparin hallituksen varsinaisten jäsenten
keski-ikä vuonna 2014 oli 42 vuotYhteisöt eli järjestöt, yhdistykset,
ta
ja
koko
hallituksen keski-ikä 48 vuotta.
suuret yritykset (lkm)
4
4
Aisaparin hallitus on vuoden 2014 koMaaseudun asukkaat (lkm)
4
4
koontunut 10 kertaa. Hallituksen kokoukset on pidetty eri puolilla Aisaparin
Yhteensä
12
12
toiminta-aluetta.

Enimmäisaikasäännön
noudattaminen (kyllä / ei)

kyllä

Voimassa olevat säännöt
toimitettu (kyllä / ei)

kyllä

Taulukko: Kolmikannan toteutuminen
Aisaparin hallituksessa vuonna 2014.
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Aisaparin hallituksen kokoonpano 1.1. – 31.12.2014
Aisaparin hallitus 2014

taustataho

varsin.
jäsen (x)

Ylitalo Teppo,
puheenjohtaja

J

x

Puroaho Alpo

J

Viitasaari Marko,
varapuheenjohtaja

Y

Rinnankoski Matti

Y

Mastomäki Johanna,
sihteeri (uusi)

M

Marjukka Latva-Laturi (uusi)

M

Hietamäki Petri

J

Luoma Heli

J

Mäkitarkka Ahti

J

Lakaniemi Paavo

J

Pajuoja-Karjalainen Kati

Y

Haapasaari Rita

Y

Etula Jouko

J

Mäkelä Paula

J

Asuinmaa Heikki

M

Kallio Kirsti

M

Kaartunen Päivi

M

Olli Sari

M

Paloniemi Anu

M

Syrjämäki Kirsi

M

Kontiainen Ari-Pekka (uusi)

Y

Talvitie Janne

Y

Korkiakangas Jarkko

Y

Pirttinen Maisa

Y

J = julkinen taho
Y= yhdistykset & yritykset
M = maaseudun asukkaat

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

kausi
alkaa

kausi
päättyy

Osallistuminen
kokouksiin
v. 2014
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Henkilöstö

Vuoden 2014 aikana on palkkaa maksettu yhteensä kuudelle työntekijälle, heidän työsuhteensa ja niiden kesto kuluvana vuonna on esitetty alla.

Aisaparissa ovat vuonna 2014 työskennelleet:
toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää
1.1. – 31.12.2014, kokoaikainen
kehittämissuunnittelija Eeva Arpala
1.1. – 31.12.2014, opintovapaalla 1.9.2014 alkaen
(31.3.2015 saakka)
toimistosihteeri Leena Tyynismaa
1.1. – 31.12.2014, lyhennetty
työaika 2 pv / v, 1.8.2014 alkaen
tiedottaja / hankekoordinaattori Päivi Kultalahti
1.1. – 31.12.2014, kokoaikainen
hankekoordinaattori Minna Haasio
1.1.–31.12.2014, 31.7. saakka kokoaikainen
ja sen jälkeen osa-aikainen
hankekoordinaattori Marita Mattila
19.5.–31.12.2014, osa-aikainen

Toimitilat
Aisaparin toimisto sijaitsee Kauhavalla, Kauhavan kaupungilta vuokratuissa
tiloissa. Tilat sijaitsevat Suomen Yrittäjäopistolla, osoitteessa Kauppatie
109 G. Samassa rakennuksessa toimivat muun muassa seuraavat yhteistyökumppanit: Järvilakeuden kansalaisopisto, Oppisopimustoimisto Sopeva, Kauhavan kaupungin kehityskeskus, E-P:n maakuntakorkeakoulu,
Kauhava kampus sekä Suomen Yrittäjäopisto.
Aisaparilla on toinen toimisto Alajärvellä, osoitteessa Hoiskontie 25.
Tilat on vuokrattu Järviseudun ammatti-instituutilta. Samoissa tiloissa
toimivat Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, E-P:n maakuntakorkeakoulu,
Alajärvi kampus, Oppisopimustoimisto Sopeva sekä Järviseudun ammattiinstituutti.
Aisaparin työntekijät tavoittaa molemmilta toimistoilta. Kauhavan toimiston aukioloajaksi on määritelty maanantaisin ja perjantaisin klo 9 –
11. Noina ajankohtina henkilökunnan tavoittaa varmimmin toimistolta.
Muuna aikana kannattaa sopia tapaamisaika erikseen joko sähköpostilla
tai puhelimitse.
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4. Aisaparin hanketoiminnan keskeinen
sisältö vuonna 2014
Vuoden 2014 aikana otettiin vastaan 10 uutta yritystukihakemusta. Myönnetty rahoitus oli käytettävissä, pientä toimintarahaan saatua korotusta
lukuun ottamatta, toimintalinjalla 3.

Toimintalinja 3, maaseutualueiden elämänlaatu ja
maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen

Yritystuet
Hankkeen nimi

TL3

Yritystuki: hakijan nimi

EU

TP431
VALTIO

EU

VALTIO

Yhteensä

Jometra Oy

1 743,75

2 131,25

3 875,00

Mainostoimisto Santala Oy

1 277,37

1 561,23

2 838,60

900,00

1 100,00

2 000,00

Masteride Oy

8 100,00

9 900,00

18 000,00

Elina Försti

1 289,36

1 575,89

2 865,25

247,50

302,50

550,00

Juho Annala Fitness

1 301,92

1 591,24

2 893,16

Konehuolto J. Filppula

5 400,00

6 600,00

12 000,00

Tmi Antti Hotakainen

38 563,87

47 133,63

85 697,50

Järviseudun huolto ja
ruostesuojaus

4 302,78

5 258,97

9 561,75

Korpela Flooring Oy

2 588,04

3 163,18

5 751,22

Tomi Rantanen

2 070,00

2 530,00

4 600,00

67 784,59

82 847,89

150 632,48

Jukka Norjamäki

Tarmo Savela

Yhteensä

Peruttuja yrityshankkeita oli vuoden 2014 aikana yhteensä 3 kpl.

Hanke-esimerkkejä yritystuista

Investoinnit
Investointeja Aisaparin tuella tekivät Jometra Oy, Mainostoimisto Santala,
Jukka Norjamäki, Elina Försti, Juho Annala Fitness, Tmi Antti Hotakainen,
Järviseudun huolto- ja ruostesuojaus sekä Tomi Rantanen.
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Juho Annala Fitness
Entinen ammattilaiskilpa-autoilija, ammattivalmentajaksi kouluttautunut
lapualainen Juho Annala perusti Urheilukeskus, kuntosali CrossFittraining
Lapuan alkuvuodesta 2014. Yritystuella yritykseen hankittiin toiminnassa
tarvittavaa kalustoa; leuanveto- ja voimistelurekit, 800 kiloa levypainoja,
levytankoja, kahvakuulia, soutulaite ja lattiamattoja. Yrittäjä toteaa, että
tuella oli ratkaiseva merkitys toiminnan aloittamisessa. Yritystoiminta on
alkuinvestointien jälkeen kehittynyt ja vuoden 2015 alkupuolella yritys sai
oikeudet CrossFit Lapua -nimen käyttöön.
www.crossfitlapua.com

Tmi Antti Hotakainen
Antti Hotakainen perusti yrityksen vuonna 2009 ja kunnosti olemassa olevan hallitilan, mutta työskenteli kuitenkin edelleen vieraan palveluksessa.
Vuonna 2011 hän aloitti täysipainoisesti työnsä oman yrityksen parissa.
Yritys huoltaa ja korjaa pääasiassa
raskasta kalustoa ja tekee katsastuskorjauksia, mutta korjaa tarvittaessa
myös pienempiä koneita ja laitteita.
Yritystoimintaa aloittaessaan
yrittäjä työskenteli vanhassa hallissa ja ulkona, mutta kun toiminnalle
oli kysyntää, hän päätyi uuden isomman hallin rakentamiseen. Uudessa
hallissa on tilaa 450 neliötä. Yritystukea haettiin ja saatiin hallin rakentamiseen ja raskaankaluston katsastusvarusteistolle muun muassa

AISAPARIN vuosiraportti 2014
jarrudynamometrille ja ravistinlaitteistolle, jolla saadaan
tarkistettua pyörien välyksiä ja niveliä.
Hallin rakensi ulkopuolinen yrittäjä. Hallin kustannusarvio
ei aivan pitänyt, joten tuen osuus jäi todellista tarvetta pienemmäksi. Konehankinnoissa tuki toteutui arvioidulla tavalla.

Tomi Rantanen / Pohjanmaan
kantojyrsinpalvelu
Tomi Rantanen aloitti yritystoiminnan toiminimellä vuonna
2008. Tuolloin hän teki myös metsäkoneurakointia ja raivaussahatöitä. Kantojyrsintä ja pihapuiden kaataminen kuitenkin
työllistivät yrittäjää yhä enemmän ja vuonna 2010 yrittäjä
hankki ensimmäisen varsinaisen kantojyrsinkoneen. Kone
oli kuitenkin tehoiltaan varsin pieni. Yritystuen turvin yrittäjä hankki järeämmän luokan kantojyrsinkoneen ja samalla
yrityksen nimi muuttui Pohjanmaan Kantojyrsinpalveluksi.
Kantojyrsintätöiden lisäksi yrittäjä tekee edelleen vielä jonkin verran myös raivauksia, mutta toiminnan pääpaino on
kantojyrsinnässä.
Aikaisemmin hankittu pienempi jyrsinkone jäi uuden, isomman koneen hankinnan myötä varakoneeksi. Jyrsinkone voidaan kuljettaa pakettiautolla, erillistä kuljetuskalustoa ei tarvita. Usein työkohteet sijaitsevat kaupunkien asuntoalueilla,
joissa tilaa kuljetusvälineistön pysäköintiin on vähän.
Yrittäjä toimii pääasiassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella,
mutta toiminta-alue on laajempikin; työkohteet ovat kaukaisimmillaan
olleet Lestijärvi – Pylkönmäki - Ruovesi - Kristiinankaupunki - alueella.
Kiinnostus puutarhanhoitoon ja erilaiset puutarhaohjelmat ovat lisänneet
kysyntää kantojyrsinpalveluille.
www.kantopois.fi
Tämä yrityshanke oli myös koko ohjelmakauden 2007 – 2013 viimeisin
rahoituspäätöksen saanut hanke Aisaparin alueella.

Kehittäminen
Kehittämiseen tukea saivat Masteride Oy, Tarmo Savela ja Korpela Flooring Oy.

Tarmo Savela
Rakennusinsinööri Tarmo Savelan osaaminen on rakennussuunnittelussa. Yritys tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita
rakennuspalveluita mm. rakennus- ja rakennesuunnittelua
sekä vastaavan mestarin palveluita.
Oman osaamisensa lisäämiseksi Tarmo Savela haki ja sai
yritystukea rakennussuunnittelu -ohjelman koulutukseen.
Kyseessä oli ohjelmistovalmistajan koulutus, joka järjestettiin Helsingissä. Pienille yrityksille koulutukset ovat tärkeitä
käytännön kannalta, koska yksinyrittäjillä ei ole yrityksessään
vertaistukea, toisia työntekijöiltä, joilta voisi kysyä neuvoa.
Koulutukset ovat kuitenkin kalliita, vaikka kestäisivät vain
päivän.
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Korpela Flooring Oy
Korpela Flooring Oy:n toimitilat sijaitsevat Lapuan Kauhajärvellä. Yrityksen tuotteita ovat kudotut, pinnoitetut matot, joiden käyttökohteita ovat toimistot, hotellit, koulut ja
muut julkiset tilat.
Aiemmin yritys toimi nimellä Korpelan Kutomo, mutta vuoden 2014
alkupuolella yrityksessä johtoon siirtyi uusi polvi, silloin tapahtui myös
nimen muutos.
Yritys sai kehittämistukea osallistumiseen Habitare-messuille syyskuussa 2014. Tavoitteena oli lisätä

kotimaisten asiakkaiden määrää. Muutoin
yrityksen asiakkaat sijaitsevat ympäri maailmaa sekä Euroopassa,
että Euroopan ulkopuolella.
www.korpelaflooring.fi

Käynnistystuki
Käynnistystuki eli ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen
Vuonna 2014 rahoitetuista hankkeissa joko kokonaan tai osana hanketta oli kolmessa ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen. Käynnistämistukea saaneet yritykset olivat Masteride Oy, Konehuolto J. Filppula
sekä Järviseudun huolto- ja ruostesuojaus.

Masteride Oy

www.mastersulky.com

Masteride Oy valmistaa, markkinoi ja myy hevosten ja ponien kilpa- ja
valmennuskärryjä. Tuotemerkki on MASTER. Yrityksen tuotevalikoimaan
kuuluvat muiden muassa monipuoliset jenkkikärryt, mukavat treenikärryt
ja Suomen ainoat ponien jenkkikärryt.
Yritys on perustettu vuonna 2013 ja sai tukea Aisaparilta ensimmäisen
vieraan työntekijän palkkaamiseen kehittämistuen lisäksi.
Joulukuussa Ilkka-ajon finaalin voitti hevonen nimeltään Säihkeen Säpinä, ohjastajana Antti Teivainen. Kärryinä oli käytössä Masteride Oy:n
Star Master jenkkikärryt.
Kehittämistyö yrityksessä jatkuu edelleen. Vuoden 2015 alussa on esitelty yrityksen uusia kärrymalleja, koppakärryt ja hiittikärryt, mm. Kaustisen raveissa 11.1.2015.
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www.facebook.com/Mastersulky
www.youtube.com/user/MasterSulky

Konehuolto J. Filppula
Konehuolto J. Filppulan omistaja Jukka Filppula on perustanut yrityksen
vuonna 2008. Yrityksen hallitilat sijaitsevat Alahärmän Pesolan kylässä.
Konehuolto J. Filppula tekee raskaan kaluston, maatalouskoneiden sekä
autojen huolto- ja korjaustöitä. Tarvittaessa yrittäjä käy myös asiakkaan
luona korjaamassa koneita, mutta mieluimmin huollot ja korjaukset tehdään omassa korjaushallissa. Vuonna 2014 yritys teki sopimuksen Valtran
kanssa, ja toimii nyt Valtra-traktoreiden merkkihuoltona. Valtra kouluttaa
yrittäjää koneidensa huolto- ja korjaustehtäviin. Yritys tekee myös koneiden ilmastointihuoltoja sekä hydrauliletkuja ja -liittimiä.
Konehuolto J. Filppula sai aikaisemmin yritystoiminnan investointeihin
tukea rakentamiseen sekä koneisiin ja laitteisiin. Rakentamiseen saatu
tuki kohdistui toimitilojen rakentamiseen, koneisiin ja laitteisiin saadulla tuella on hankittu letkupuristimet. Yrityksen toiminnassa kolmannes
tulosta tulee hydrauliletkujen- ja liittimien tekemisestä. Lisäksi tukea on
käytetty sorvien ja prässien sekä ilmastointihuoltolaitteiden hankintaan.
Käynnistystukea
yritys sai ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamiseen vuoden 2014
alussa. Nyt vuoden
lopussa yritys työllistää kaksi ulkopuolista työntekijää.
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Tössö puhutaan patikointireittien suunnittelusta ja jokamiehen oikeuksista.

Tiedonvälityshanke
Vuoden 2014 aikana pystyttiin tekemään hankepäätöksiä kehittämishankkeita ainoastaan tiedonvälityshankkeille. Myöntövaltuudesta irrotettiin
rahoitus yhdelle, Aisaparin omalle, tiedonvälityshankkeelle, joka oli nimeltään ”Yhteinen ympäristö ja kestävä kehitys teoiksi”: Hanke toteutettiin
vuoden 2014 aikana.
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Hankkeen nimi / hakijan nimi
Yhteinen ympäristö ja kestävä
kehitys teoiksi / Aisapari ry

Julkinen rahoitus Kokonaisrahoitus
30.000,00 €

30.000,00 €
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Toimenpide 431, toimintaraha
Toimintarahan 2.erän alkuperäinen suuruus oli 374.888,89 €. Vuoden 2012
aikana toimintarahaan tehtiin 175.555,56 euron lisäys ja vuoden 2014
aikana lisäys 266,67 euroa. 2. erän toimintaraha on kokonaisuudessaan
550.711,12 euroa.
Toimintarahan 2. erän käyttö 31.12.2014 saakka on 480.875,51 €

Palkkauskulut
Ostopalvelut ja palkkiot
Vuokrat
Kokouspalkkiot ym.
Viestintäkustannukset
Kone- ja laitehankinnat
Toimistotarvikkeet ja -kalusteet
Erityistaitojen hankinta
Kotimaan matkakulut
Ulkomaan matkakulut
Muut kustannukset
Yhteensä

290.364,68 €
9.256,10 €
19.550,12 €
35.274,51 €
33.082,69 €
4.386,10 €
6.699,91 €
313,20 €
35.138,69 €
5.404,78 €
41.134,73 €
480.875,51 €

Vuoden 2014 aikana käytetyn toimintarahan osuus on
125.481,37 €.
31.12.2014 oli toimintarahaa käytettävissä vielä noin
68.400,00 € ohjelmakauden loppuosalle, 30.4.2015
saakka.
Aisaparin toimintarahan osuus
on noin 16 % kokonaismyöntövaltuudesta.

Muualle rahoitettavaksi
ohjatut hankkeet
Koska myöntövaltuus oli pieni, oli Aisaparin rahoituskehys sidottu jo hyvissä ajoin ennen kesää. Kesäkuun puolivälissä oli Kuudestaan ry:llä vielä
sitomatonta myöntövaltuutta ja he siirsivät sitä Aisaparin käyttöön, näin
aivan kesäkuun viimeisinä päivinä saatiin tehtyä viimeisin yritystukipäätös Tomi Rantaselle.
Lisäksi lukuisia yritystuen hakijoita on ohjattu hakemaan rahoitusta
suoraan ELY-keskuksesta.

Hanketoimijoita
muistetaan
Aisaparin viirillä,
tässä vuorossa
Alahärmän
puhallinorkesteri.
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Koko ohjelmakauden tilanne

Koko ohjelmakauden aikana hankepäätöksiä on tehty yhteensä 206 kpl.
Näistä yritystukia on ollut 96 kpl ja kehittämishankkeita 110 kpl. Näissä
luvuissa ei ole mukana myönnetty toimintaraha. Alla olevassa taulukossa
näkyy erikseen yritystuille, kehittämishankkeille ja toimintarahalle tehtyjen hankepäätösten kokonaissummat.
EU
Yritystuet
Kehittämishankkeet
Toimintaraha
YHTEENSÄ

valtio

kunta

510.360
2.065.462

466.971
1.564.415

156.803
960.040

511.435

397.783

227.304

3.087.257

2.429.169 1.344.147

yksityinen
rahoitus

kokonaisrahoitus

2.703.318
1.216.325

3.837.452
5.806.242
1.136.522

3.919.643

10.780.216

EU:n osuus on 45 %, valtion osuus on 35,4 % ja kuntien osuus on 19,6 %
julkisesta rahoituksesta. Kuntien rahoitusosuus alittaa hieman tuon suunnitellun 20 %, koska vuonna 2014 tehdyissä päätöksissä julkiseen rahoitusosuuteen käytettiin ainoastaan EU- ja valtio-osuutta.
Ohjelmaan kerätty yksityinen rahoitus on 36,4 % ohjelman kokonaisrahoituksesta, johon mukaan on laskettu myös toimintaraha.

5. Aisaparin omat hankkeet
Aisaparin omasta myöntövaltuudesta on ohjelmakauden aikana rahoitettu
yhteensä seitsemän koordinointihanketta. Neljä niistä on päättynyt vuoden 2013 loppuun mennessä ja kolme on vielä käynnissä.

Käynnissä olevat koordinointihankkeet:
Harppi (Harraste Pikkolo) -koordinointihanke (investointihanke)
Kulttuuri Pikkolo -koordinointihanke (kehittämishanke)
Pikkolo III – Pienet Investoinnit Kylien KOkoontumistiloihin Lisäämään
Osallistumista III (investointihanke)
Omasta myöntövaltuudesta on haettu rahoitus myös Cafe Xenos -hankkeelle. Hanke on alueiden välinen ja siinä on yhteistyökumppanina Kuudestaan ry. Hankkeen toteutusalueena oli Aisaparin alueen lisäksi Kuusiokuntien alueelta Soinin kunta sekä Alajärven kaupunkiin kuuluva Lehtimäenkylä.
Kylien aktivointihanke HYMY- hyvinvointia, kulttuuria ja osaamista sai
jatkohankkeen, Hymystä kasvaa HINKU. Hanke käynnistyi vuoden 2012
alussa ja siinä ovat Aisaparin yhteistyökumppanina Pirityiset ry ja Kuudestaan ry. HINKU hankkeen koordinaattorina toimii AISAPARI ry. Edellä
mainittujen hankkeiden lisäksi, syksyllä 2013, käynnistyi hanke nimeltään
”Maaseutuasumisen messutapahtuma Järviseudulla vuonna 2014”.
Vuoden 2014 aikana toteutettiin myös tiedotushanketta ”Yhtenen ympäristö ja kestävä kehitys teoiksi”.
Kaikki Aisaparin omat hankkeet, toimintarahaa lukuun ottamatta, päättyivät vuoden 2014 lopussa tai olivat päättyneet jo aikaisemmin vuoden
2014 aikana.
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Koordinointihankkeet
Harppi - koordinointihanke
Harppi on koordinointihanke, jossa rahoitettiin kyläyhdistysten ja muiden
alueella toimivien yhdistysten investointihankkeita harrastustoiminnan
aktivoimiseksi. alahankkeet olivat joko kone-, laite- tai kalustoinvestointeja tai pienimuotoisia harrastustilojen korjauksia.
Kohderyhmänä olivat Aisapari ry:n alueen kylät ja yhdistykset, hyödynsaajina Aisaparin alueen asukkaat. Hankkeen tuloksena harrastustoiminta
alueella virkistyi ja lisääntyi sekä yhteisöllisyys parantui.
Yksittäisten alahankkeiden kustannusarviot vaihtelivat 1.100 – 10.000
euron välillä. Alahankkeille myönnetty tuki oli 60 %.
Hankkeen loppuraportti:
http://issuu.com/aisapari/docs/harppi_raportti_2014_web/1

Alahankkeita toteutti 15 toimijaa
Lapuan Kamerakerho ry
Huhmarkosken kyläyhdistys ry
Kauhajärven koulun vanhempainyhdistys ry
Lappajärven Ampujat ry
Pelkkikankaan kyläyhdistys ry
Alahärmän Härmänkylän Ns. ry
Eläkeliiton Vimpelin yhdistys ry
MLL Vimpelin paikallisyhdistys ry
Hoiskon koulun vanhempainyhdistys ry
SF-Caravan Järviseutu ry
Vimpelin Palomiehet ry
Härmän Siskot ry
Kulttuuriyhdistys Karikko ry
Kleemola-Varpula-Varvaan kyläyhdistys ry
Lapuan Virkiä ry, alppijaosto

Kulttuuri Pikkolo
Kulttuuri Pikkolo -hankkeessa haettiin alahankkeita, joissa toteutettiin
pienehköjä kulttuuriin liittyviä kehittämishankkeita paikallisen perinteen
tai uusien ideoiden pohjalta. Tavoitteena oli paikallisen perinteen ja kulttuurin elävöittäminen, alueen elinvoimaisuuden parantaminen ja alueen
näkyvyyden lisääminen. Alahankkeissa toteutettiin paikalliseen kulttuuriin
liittyviä toimenpiteitä, niiden sisältö oli kehittämistä, eikä niihin sisältynyt
investointeja.
Hankkeen toteutus jatkui vuoKulttuuri-Pikkolo alahankkeita
den 2014 loppuun saakka, alahanktoteutti neljä hakijaa:
keiden toiminta päättyi viimeistään
syyskuun 2014 lopussa.
Ämyri ry / Rytmiverstas
Hankkeen tuloksena syntyi kunAlajärven kaupunki, Nelimarkkamuseo /
nostussuunnitelma Iisakki JärvenHuvia huvilasta
pään kotimuseolle, Ämyri ry kehitti
Kauhavan kaupunki / Iisakki Järvenpään
toimintaansa ja löysi uudet tilat käytkotimuseon kehittämishanke
tönsä, Nelimarkka-museo kehitti toiLuoman kyläseura ry / Eteläpohjalaiset virret
mintaansa kansainvälisten kontaktien innoittamana ja uudelleen sovitettuja eteläpohjalaisia virsiä on 13 ja
YouTubesta niitä löytyy 11.
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Pikkolo III – Pienet Investoinnit Kylien KOkoontumistiloihin Lisäämään Osallistumista III

Tämän ohjelmakauden, viimeisin koordinointihankkeemme laitettiin ensimmäisen vaiheen hakuun loppuvuodesta 2012. Päätös ensimmäiseen
vaiheeseen saatiin joulukuun alkupuolella
Pikkolo III – koordinointihanketta toteuttamaan
ja alahankkeiden haku avattiin välittömästi
valittiin seuraavat toimijat:
sen jälkeen, kun päätös oli saatu. HakuaiLapuan Haapakosken Nuorisoseura ry
kaa alahankkeilla oli tammikuun 2013 lopLapua-seura ry
pupuolelle.
Karvalan Nuorisoseura ry
Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa
Pakan Seudun Kyläyhdistys ry
Leader-varojen käyttö pienten yhteisöjen
Evijärven Nuorisoseura ry
kehittämiseen, tukea kylien kehittämistyöKoivumäen kyläyhdistys ry
tä ja asukkaiden aktiivisuutta sekä parantaa
Rantakylän Kyläseura ry
elinoloja alueella.
Alajärven Nuorisoseura ry
Alahankkeet toteuttivat toimenpiteitä
Perkiömäen maamiesseura ry
omaan tahtiinsa, osa alahankkeista oli valPelkkikankaan kyläyhdistys ry
miina jo v. 2013, mutta suurimmalla osalla
Mäenpään kyläseura ry
oli ainakin osa kustannuksista haettavana
Huhtamäki-Vakkurin kyläyhdistys ry
joulukuussa 2014 tehdyssä alahankkeiden
Ruotsalan koulupiirin kyläyhdistys ry
viimeisessä maksuhakemuksessa.
Kleemola-Varpula-Varvaan kyläyhdistys ry
Hankkeen loppuraportti: http://issuu.com/
aisapari/docs/pikkoloiiiraportti_web/1

Muut omat hankkeet
Cafe Xenos
Cafe Xenos- hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajien kotoutumista ja
verkostoja tukeva malli. Mallissa hyödynnettiin maahanmuuttajien omaa
osaamista ja verkostoja sekä yritysten kansainvälistymistarpeita. Lisäksi
verkostoja rakennettiin kulttuurin keinoin. Hanke päättyi vuoden 2014
maaliskuussa. Ennen hankkeen päättymistä järjestettiin vielä päätösseminaari x-messujen yhteydessä.
Hankkeessa kerättyä tietoa löytyy hankkeen nettisivuilta www.cafexenos.fi, sivujen ylläpitämisestä ja toiminnan jatkamisesta on hankkeen
päättymisen jälkeen käyty neuvotteluja mm. Kauhavan Immigrantit ry:n
kanssa.

Hymystä kasvaa HINKU
Hankkeen tavoitteena oli aktivoida kylien toimintaa ja yhteistyötä sekä
tuoda uusia sisältöjä ja malleja kylien toimintaan. Lisäksi edistettiin yhteistyötä Leader-ryhmien ja alueiden välillä. Hankkeessa hallinnoijan, Aisapari
ry:n, lisäksi olivat mukana Kuudestaan ry ja Pirityiset ry. Hankkeessa toteutettiin esiin nousseita kehittämistarpeita erityisesti kyläläisten aktivoinnin,
yhteisöllisyyden ja uusien toimintatapojen osalta.
Painopisteenä oli erityisesti toiminnallisuus: kylien kokoontumistilojen
käyttöastetta haluttiin kasvattaa ja saada lisää toimintaa kaikenikäisille.
Uudet toimintamuodot lisäsivät kylien vetovoimaisuutta ja vahvistivat
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identiteettiä. Vuonna 2013 aloitettua valtakunnallista kyläelokuvafestivaalia jatkettiin Alajärven Luoma-ahon kyläyhdistyksen kanssa. Kyläelokuvafestivaalin yhteydessä järjestettyyn lyhytelokuvakilpailuun osallistui
vuonna 2014 kaikkiaan 21 elokuvaa eri puolelta Suomea.
Kyläkilpailut järjestettiin sekä Kauhavalla että Järviseudulla ja lisäksi
järjestettiin nuorille valokuvakilpailu.
Hankkeen vaikutuksesta yhteisöllisyys ja sosiaalinen pääoma lisääntyivät. Hanke tarjosi tukea ja osaamista kylille ja yhdistysten toimijoille.
Hankkeen loppujulkaisu: http://issuu.com/aisapari/docs/hinku_kylavinkit_2014_issuu/1

Mikä meni oikein? E-P:n Leader-ryhmien
yhteisten toimien vaikuttavuus
Hankkeessa selvitettiin Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisten hankkeiden ja muun yhteistyön onnistumisia ja haasteita. Näiden pohjalta suunniteltiin tulevan
kauden yhteistyötä.
Saatujen tulosten ja raporttien
perusteella on hyvä jatkaa ja kehittää yhteisiä toimia uudella ohjelmakaudella.

Hankkeen tuloksena saatiin:
Paree Kylä- strategia
Raportti Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kansainvälisestä
toiminnasta 2007 – 2013
Yhteinen ympäristö -suunnitelma tulevan ohjelmakauden
yhteisistä toimenpiteistä pohjalaismaakunnissa
Etelä-Pohjanmaan Leader-henkilöstön koulutustarvekartoitus
Raportti hallitusten työskentelystä ja osaamistarpeista
Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista tulevalle ohjelmakaudelle

Maaseutuasumisen messutapahtuma
Järviseudulla v. 2014
Maaseutuasumisen messutapahtuma järviseudulla 2014 -hankkeen eli KOTOPESÄ-hankkeen tuloksena syntyi Järviseudun tähtikyläverkosto, johon
kuuluu 13 kylän lisäksi yksi yhdistys, Taivastelijat ry, Evijärveltä. Patanan
kylä Vetelistä eli Pirityiset ry:n alueelta on ollut mukana ”rajattomissa kylissä” yhdessä Rantakylän, Sääksjärven ja Itäkylän kanssa.
Hankkeen aikana tuotiin esiin asumisen ja rakentamisen lisäksi viihtyisiä kyläympäristöjä, vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia sekä aktiivista
ja elävää kyläkulttuuria.
Kyläverkosto jatkaa yhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeen muun muassa tonttiyhteyshenkilöiden tapaamisten merkeissä. Tähtikyläverkoston
on tarkoitus jatkossa laajentua ja nettisivuilta löytyy tähtikylien tunnusmerkistö.
Tähtikylät ovat kehittäneet tulomuuttajan palvelumallin, joka voi toimia
vinkkinä tulomuuttajien palveluiden kehittämisessä sekä kotouttamisessa. Lisäksi malliksi on laadittu kirjepohja ”Tervetuloa meidän kylään” ja
tuotettiin Nähdään kylillä -video. Hankkeessa on myös kerätty hyviä käytäntöjä: Itäkylän tontti ja talopaketti -toimintamalli, Luoma-ahon ”Meidän
kylä – hyvä paketti” sekä hyvä käytäntö senioriparkista.
intolinkki.fi / TÄHDET

Yhteinen ympäristö ja kestävä kehitys teoiksi
Hankkeessa tehtiin Aisaparin asukkaille tutuksi alueen ympäristön vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä sitä, miten asukkaat voivat osallistua

20

AISAPARIN vuosiraportti 2014
ympäristönsä parantamiseen. Hankkeella heräteltiin kiinnostusta pienten
ympäristöhankkeiden toteuttamiseen ja monella taholla ollaankin suunnittelemassa ympäristöhankkeita tulevalle kaudelle. Erityisesti reitistöt
ovat mielenkiinnon kohteena ja siihen liittyen järjestettiinkin hankkeessa
kaksi tiedotustilaisuutta.
Inton blogista löytyy aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia, joihin voi tutustua vielä myöhemminkin. Hankkeen tuloksena valmistui myös kaksi
opasta; Yhtenen ympäristö sekä Ympäristötyökirja, joita molempia tullaan hyödyntämään uuden ohjelmakauden tiedottamisessa sekä tukena
uusien hankkeiden suunnitteluun. Ks sivu 14.

6. Aisaparin tiedottaminen ja yhteistyö
Tiedottaminen

Unelmista totta -illoissa olivat kyläsuunnittelussa mukana kaikki ikäluokat.

Vuosi 2014 oli Aisaparin 15-vuotisjuhlavuosi ja se näkyi koko vuoden ajan
tiedottamisessa ja tapahtumissa.
Juhlavuoden merkeissä avattiin verkkoon uusi sivusto – INTOLINKKI –
johon kerätään tietoa alueen toimijoista ja tapahtumista sekä tiedotetaan
omasta toiminnasta. Sivusto löytyy osoitteessa www.intolinkki.fi. Sähköistä tiedotusta on tehty aktiivisesti myös sosiaalisen median puolella,
Aisapari-ryhmässä on jäseniä 324 ja Intoa Aisaparin alueella -sivulla on
473 tykkäystä. Kumpikin sivu on julkinen, eli sivujen lukeminen ei edellytä
jäsenpyyntöä tai tykkäystä. Sosiaalisen median ja uuden intolinkin tutustuttamiseksi järjestettiin alueella lisäksi Neuvokkaasti nettiin -iltoja yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Lisäksi opastettiin kyliä ja yhdistyksiä
kotisivujen rakentamisessa WordPress-alustalle.
Juhlavuoden päätapahtuma oli huhtikuussa Alajärvellä pidetyt Maaseutuasumisen messut. Messut järjestettiin Alajärven uudessa jäähallissa ja sen ympäristössä. Aisapari varasi alueelta käyttöönsä tennishallin
ja kutsui tiloihin kymmenittäin hankkeita ja yhteistyökumppaneita toimintaansa esittelemään. Aisaparin Tähtikylät olivat omalla osastollaan
mukana päähallissa.
Messujen yhteydessä pidettiin myös Aisaparin kevätkokous, ja palkittiin Vuoden intoilijat: yhdistyksistä palkittiin Lapuan Kauhajärvi, joka on
toteuttanut esimerkillisellä ahkeruudella ja täsmällisyydellä Rantapuiston
tanssilavahankkeen. Yksityishenkilöistä Intoilijana palkittiin ahkera toimija
ja aktiivinen tiedonvälittäjä, alajärveläinen Aana Vainio. Puhujana osastolla
vieraili europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki.
Yhteisyössä Kuudestaan ry:n ja Järviseutu-lehden kanssa palkittiin jälleen myös Vuoden järviseutulainen kylä. Kisan teemana oli ”Kylä katsoo
tulevaisuuteen”, ja voittajaksi kruunattiin Alajärven Myllykangas. Kylä
on toteuttanut kaikenikäiset kyläläiset mukaansa tempaavan ”Koko kylä
kuntoon”-kampanjan. Kyläläisten terveydestä ja hyvästä kunnosta huolehtiminen on tärkeää tulevaisuustyötä koko kylän hyväksi. Kunniamaininnan
saivat Alajärven Luoma-aho ja Vimpelin Lakaniemi-Pyhälahti. Eteläpohjalaisten kylien kyläseminaarissa oltiin syksymmällä mukana kruunaamassa
Lappajärven Itäkylää Vuoden eteläpohjalaiseksi kyläksi.
Kauhavan puukkofestivaaleilla oltiin mukana näyttelyosastolla ja kylienvälisen piika- ja trenkikisan järjestäjänä. Voiton vei kertomusvuonna
Voltti. Tapahtuma oli osa Avoimet kylät -teemaviikkoa. Teemaviikkoon
sisältyi lisäksi kymmenkunta muuta pienimuotoisempaa tapahtumaa
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pesäpallopeleistä luontoretkiin.
Kesällä oltiin mukana pitäjä- ja kylämarkkinoilla eri puolilla aluetta. Teemana oli tänä vuonna maaseutuasumisen lisäksi yhteisöllisyys. Kylä- ja markkinatapahtumissa
pidettiin yhteisötaidetyöpajoja, joissa yleisö sai tehdä itselleen tärkeitä henkilöitä
näkyviksi Vaahteramäen Eemelin tapaan
puu-ukkoja tuunaamalla. Perinteiseen tapaan oltiin mukana Ylihärmän Elotrysköillä
Elotori-tapahtumassa.
Maaseudun mahtavin kauppa-auto oli Aisaparin alueella heinä-elokuun vaihteessa.
Pysäkkitapahtumia pidettiin kolme kappaletta yhteistyössä paikallisten kauppaliikkeiden kanssa.
Evijärven Särkikylässä pidettiin kylätapahtuma uudella konseptilla yhteistyössä Humanistisessa ammattikorkeakoulussa opiskelevan Jaana Mäkelän opinnäytetyönä. Käydään Kylässä! -tapahtumakonseptin synty, suunnittelu, yhteistyökumppanit ja
toteutus olivat opinnäytetyön keskiössä. Juhlassa kerätyn palautteen,
verrokkijuhlien ja verrokkikylän benchmarkkauksen sekä tilastovertailun
avulla tehtiin johtopäätöksiä siitä, miten syntyy aktiivinen kylä ja mitä toiveita asukkailla on sekä Aisaparin ry:n suhteen että yleisesti. Tapahtuma
onnistui erinomaisesti ja yhteistyö kasvatti kylän aktiivisuutta. Käydään
kylässä! -tapahtuma julistettiin lisäksi kiertäväksi: ensi kesänä vastuuvuorossa on Evijärven kirkonkylä. Näin uusi konsepti synnytti uutta jatkuvaa
kylätoimintaa.
Uusi kesätapahtuma oli myös Päivä lammastilalla -tapahtuma Lappajärven
Länsirannalla. Maatilan eläimiin tutustuminen ja maaseutuaiheiset työpajat
vetivät paikalle erityisesti lapsiperheitä. Vuosien tauon jälkeen järjestettiin kylän oma kesäjuhla myös Alajärven Paalijärvellä. Aisapari oli mukana
tapahtuman suunnittelussa ja tiedotuksessa, ja paikan päällä pidettiin
yhteisötaidetyöpaja. Sama toistui Evijärven Jokikylässä Lasten maatalousnäyttelyssä. Perhepäiviä pidettiin lisäksi Alahärmän Voltissa ja Kortesjärven Kitkalla.
Yhdistysten iltoja pidettiin yhteistyökumppaneiden kanssa eri puolilla
aluetta. Syyskuussa osallistuttiin Kulttuuriympäristöpäivien teemaviikonloppuun maaseutuasumisen ja perinnetalokierroksen merkeissä. Vimpelissä järjestettiin syksyllä nuorille harrastemessut ja Ylihärmässä kansainvälistymisen teemapäivä. Alajärvellä oltiin mukana järjestämässä nuorille
Ready4Life-tapahtumaa.
Kansainvälisiin aiheisiin paneuduttiin myös Lapualla, kun yhdessä EteläPohjanmaan liiton kanssa järjestettiin Kansainvälistymisen iltapäivä Kulttuurikeskus Vahassa Paukussa. Liitto esitteli vastavalmistuneen kansainvälistymisen strategiansa ja lisäksi kerrottiin rahoitusmuodoista.
Yhdessä Myllykankaan kyläkampanjan ja muiden hankkeiden kanssa
pidettiin Alajärvellä Välitä-kävelytempaus, jossa kannustajana oli mukana
Juha Mieto. Evijärven tähtitornilla osallistuttiin havaintokauden avajaisiin
ja Valtakunnallisissa poniraveissa Alahärmässä oltiin niin ikään mukana
omalla tiedotusosastolla. Lisäksi toteutettiin harrastustoiminnan tukimuotoja valaiseva esite.
Perinteinen kyläviikko järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa monipuolisen ohjelman merkeissä. Aisaparin syyskokous pidettiin viikon
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Juha Mieto oli innostajana
Välitä -kävelytapahtumassa.
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alkajaisiksi, jukoiltana, ja illan esiintyjänä oli kansantanssiryhmä Väkitukko. Viikon päätapahtumista yksi oli valtakunnallinen kyläelokuvafestivaali Alajärven
Luoma-aholla. Tapahtuman puhujana ja
lyhytelokuvakilpailun päätuomarina oli
tuotanto- ja kehitysjohtaja Petri Rossi
Suomen Elokuvasäätiöstä. Kyläelokuvakilpailun voiton vei tällä kertaa elokuva
”Suku on pahin”, jonka tuotannosta vastasivat Matilda Kivipelto, Fanni Yliaho ja
Saimi Ränkimies Alajärven Myllykankaalta. 12-vuotiaiden tyttöjen into ja idearikkaus toivat mielenkiintoisella tavalla esiin
maaseudun ja kaupungin eroavaisuuksia.
Lyhytelokuvia osallistui kilpailuun kaikkiaan 21 kappaletta eri puolilta Suomea.
Yhdessä Pirityiset ry:n ja Kuudestaan
Geokätköily kiinnostaa kaikenry:n kanssa järjestettiin nuorille Räps-valokuvakisa. Nuoria pyydettiin kuikäisilä luonnossa liikkujia.
vaamaan mieluisia paikkoja, harrastuksia ja muita itselleen tärkeitä asioita. Kuvia kertyi kaikkiaan reilut 130. Parhaana palkittiin kaunis kesäaamun
maisemakuva Kortesjärven Saarijärveltä, kuvaajana Petra Hietala. Osuuspankin sponsoroima tabletti-tietokone arvottiin kaikkien osallistujien kesken ja sen voitti Tarina Tomminen Alajärven Kurejoelta.
Aisapari-tiedotteita julkaistiin vuoden mittaan neljä ja lisäksi toteutettiin
keväällä ”Paikalliskulttuurin parhaat palat” -opas, johon koottiin alueen
harrastajateattereiden kesäohjelmistoa ja muuta seudun omaehtoista
kulttuuritoimintaa. Oppaan toteutuksesta vastasi kylien aktivointihanke
ja mukana olivat Aisaparin lisäksi Kuudestaan ry ja Pirityiset ry. Näin toteutettiin kulttuurien kohtaamisia myös yli maakunta- ja murrerajojen.
Ympäristöasioista ja kylätoiminnasta toteutettiin kumpaisestakin kaksi
julkaisua. Lisäksi oltiin mukana tekemässä geokätköilyyn opastavaa esitettä ja pariakin vaellusreitin esittelyä (Prännin patikka ja Leipätie). Reittisuunnittelusta pidettiin lisäksi kaksi neuvontailtaa. Hankeväki koottiin
yhteen jokavuotiseen ”vertaistukitapahtumaan” – tällä kertaa kokoonnuttiin Lapualla Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa.
Lisäksi on lähestytty sidosryhmiä ja suurta yleisöä erilaisilla sähköpostitiedotteilla, esitteillä ja mainoksilla, järjestetty lehdistötilaisuuksia ja
lähetetty tiedotteita ajankohtaisista aiheista paikallisiin sanomalehtiin
ja ilmaisjakelulehtiin, radioon ja verkkojulkaisuihin.
Julkaisuina toteutettiin vuotuisten raporttien lisäksi esitteitä ja oppaita. YmpäEsimerkkejä Aisaparin tiedotuksesta:
ristötyökirja antaa jokamiehen vinkkejä
Esitteet, flyerit ja julisteet
ympäristönsuojeluun ja kylätyökirja kyTiedotus- ja aktivointitilaisuudet
läsuunnitteluun. Myös kylien aktivointiKotisivut www.aisapari.net ja www.intolinkki.fi
hankkeen loppuraportti toteutettiin uuFacebook: Aisapari-ryhmä ja Intoa Aisaparin alueella -sivu
della tavalla aakkosellisen vinkkioppaan
Twitter, Google-kartat
muodossa. Maaseutuasumisen messuVideoklipit, Aisaparin YouTube-kanava
hankkeessa tuotettiin tulomuuttajan palLehti-ilmoitukset ja -artikkelit
velumalli ja maallemuuttoon innostava
Aisapari-tiedotteet, oppaat, raportit ja muut julkaisut
video. Palvelumallin julkistustilaisuudesUhoo-uutiset
sa kertoi ajatuksiaan maalla asumisesta
Messut ja tapahtumat
tunnettu teuvalainen pakinoitsija ja muTeemaviikot
siikintekijä Simo Ralli.
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Yhteistyössä muiden
eteläpohjalaisten ryhmien kanssa julkaistiin
yhteinen Leader-lehti
ja julkaistiin Uhoo-uutisia. Lisäksi oltiin mukana Kalliojärvellä pidetyn Innovaatioleirin
järjestelyissä ja maakunnallisen järjestöstrategian suunnittelussa. Yhteinen tiedostusosasto pystytettiin jälleen myös Kauhajoen
Ruokamessuille.
Aisaparin henkilöstö on lisäksi ollut alustamassa erilaisissa yhteistyökumppaneiden
järjestämissä paikallisissa, alueellisissa ja
valtakunnallisisissa tilaisuuksissa.

Yhteistyö
Aisaparin toiminnassa tehdään yhteistyötä monien eri niin paikallisten,
maakunnallisten kuin ylimaakunnallisten tahojen kanssa. Yhteistyö vähentää päällekkäisyyksiä ja lisää Aisaparin tunnettuutta aktiivisena toimijana. Syntyy välitön ja vaivaton keskusteluyhteys erilaisiin toimijoihin ja
yhteistuumin pohditaan uusia hankeideoita sekä saadaan vinkkejä oman
toiminnan suunnitteluun.
Yhteistyössä järjestetään erilaisia teematapahtumia ja jaetaan hyviä
käytäntöjä. Yhteistyö erilaisten tapausten ja tempausten järjestämisessä
ja tiedottamisessa edistää myös oman toiminnan tiedotusta. Yhteistyötä
tehdään aktiivisesti sekä alueella toimivien järjestöjen ja hankkeiden että
kuntien ja kuntayhtymien kanssa.
Yhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien kanssa yhteisten hankkeiden myötä ja muutenkin laajalla rintamalla.
Kolmen toimintaryhmän yhteinen kylien aktivointihanke on synnyttänyt
hyvän käytännön yhteistyön myös Aisaparin, Kuudestaan ry:n ja Pirityiset
ry:n välille. Hinku hankkeessa ja yleensä
Yritys-Suomi toimijoiden yhteistyö on ollut aktiivista niin Järviseudulla
kuin Seinäjoen seudullakin, Aisapari tekee Yritys-Suomi yhteistyötä kahdella alueella. Yritys-Suomi toimijat ovat tutustuneet toistensa palveluihin, yhteistyötä on tehty aloittavien yrittäjien neuvonnassa ja tukemisessa
sekä myös toimivien yritysten ja kasvuyritysten tukemisessa.
Aisaparin toiminnanjohtaja on mukana myös maakunnallisten hankkeiden ohjaus- tai projektiryhmissä muun muassa Etelä-Pohjanmaan matkailun koordinaatiohanke MATKO 3, ManeSäli-hanke (Matkailun nettimarkkinointi ja sähköinen liiketoiminta) ja CF Aluetiimi (=Culture Finland). Hän on
mukana myös Ruralia-Instituutin neuvottelukunnassa. Vuoden 2014 alusta
toiminnanjohtaja on myös maaseuturyhmän varajäsenenä.

Simo Ralli
Elonkerjuu-yhtyeestä
on maaseudun
aktiivinen
puolestapuhuja.
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7. Aisaparin itsearviointi
Aisaparin hallituksen itsearviointi tehtiin keväällä 2014 ja sen tulokset käytiin läpi hallituksen kokouksessa. Työ Aisaparin hallituksessa oli vastannut
niitä odotuksia, joita heillä oli ollutkin. Positiivisesti heitä Aisaparin toiminnassa on yllättänyt toiminnan laajuus, asioiden monipuolisuus ja innokas
hallitus. Negatiivista on ollut muun muassa byrokratia ja ohjelmakauden
vaihtumisen tuoma katkos.
Keväällä 2014 valmistuivat myös selvitykset Aisaparin palvelujen laadusta sekä aiheesta ”Brändi-identiteetti ja brändi-imago yhdistyksessä”,
jossa asiaa tutkittiin nimenomaan Aisaparin näkökulmasta.
Tutkimus Aisaparin palveluiden laadusta tehtiin sähköpostikyselynä
Aisaparin hankehakijoille. Aisaparin palveluihin oltiin täysin tai jokseenkin tyytyväisiä (89 % kyselyyn vastanneista). Vastaajat kokivat palvelun
ammattimaiseksi ja työntekijät helposti lähestyttäviksi sekä palvelun
helposti saavutettavaksi ja luotettavaksi. Aisaparin mainetta ja uskottavuutta toimijana pidettiin hyvänä ja 93 % vastaajista suositteli yhteistyötä
Aisaparin kanssa.
Brändi-identiteettiä ja brändi-imagoa koskeneessa tutkimuksessa selvitettiin millaisena Aisaparin toiminta koetaan ja millainen mielikuva Aisaparin toiminnasta on syntynyt. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Aisaparin
keskeisimpiin sidosryhmiin kuuluneet toimijat. Saatuja tuloksia verrattiin siihen, millainen Aisapari haluaa oman brändi-identiteettinsä olevan.
Tulokseksi saatiin, että mielikuva Aisaparin toiminnasta on positiivinen.
Brändi-identiteetti ja brändi-imago poikkeavat toisistaan jonkin verran.
Oman toiminnan arviointien lisäksi on kiinnitetty huomioita työskentelytapoihin.
Hallituksen kokoonpanon osalta kolmikantaa on noudatettu ja hallituksen jäsenet tulevat eri puolilla toiminta-aluetta. Hallitustyöskentely on
ollut joustavaa, tarvittaessa hankekäsittelyjen aikana esteelliset henkilöt
ovat jäävänneet itsensä päätöksenteosta.
Hallituksen puheenjohtaja on johtanut kokouksia tehokkaasti ja kaikki
esityslistoille tuodut asiat on käsitelty. Hallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus ottaa kantaa ja sanoa mielipiteensä käsiteltäviin asioihin, myös
varajäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua aina kokouksiin. Päätökset
hallituksen kokouksissa on tehty yksimielisesti riittävien keskustelujen
jälkeen.
Hallituksen kokouksia on pidetty säännöllisesti ja kokousajat on pyritty sopimaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta jäsenet ovat voineet varata
ajat kalentereihinsa. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi käyHallitus ja henkilöstö järjestäytymistännön asioita liittyen hallitustyöskentelyyn, samalla jaettiin hallituksen
kokouksessa Lehtimäellä 2014.
jäsenille uudistetut hallituskansiot. Koska vain osa jäsenistä on uusia, oli
asioiden läpikäynti samalla kertausta vanhoille
hallituksen jäsenille.
Sosiaalisessa tilinpidossa tullaan esittämään toiItsearviointi sosiaalisen tilinpidon menetelminnan tuloksia muun muassa seuraavista asioista:
mällä on tarkoitus tehdä koko ohjelmakauden
Aisaparin alueen toimijoiden osallistuminen
toiminnasta ohjelmakauden päättyessä, vuoden
ohjelman toteuttamiseen
2015 alkupuolella, siten että se tulisi valmistuKehittämis- ja yrityshankkeiden vaikutukset
maan samaan aikaan koko ohjelmakautta koskeAisaparin alueella
van raportin kanssa.
Yhteistyö alueen sisällä, alueiden välillä sekä
kansainvälisesti
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8. Aisaparin oman toiminnan
onnistumiset ja ongelmat
Aisaparin tiedottaminen on ollut monikanavaista ja tiedotuksen kautta
on tavoitettu uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Toiminta on tullut näkyvämmäksi ja joka kulmakunnalla on toteutettu joko yritys- tai kehittämishankkeita. Toki on tullut esiin, että on vielä sellaisia tahoja, jotka eivät
Aisaparia ja sen toimintaa tunne riittävästi. Näkyvyyteen sekä toiminnan
ja tulosten esille tuomisen eteen on edelleen tehtävä töitä.
Aisaparin hallitus on oman arviointinsa mukaan tyytyväinen Aisaparin
toimintaan ja hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenet kokevat, että
Aisaparilla on positiivinen vaikutus syrjäkylienkin toimintaan ja Aisapari
on varteenotettava vaikuttaja, innostaja, alkuun saattaja, mahdollistaja,
toiminnan kehittäjä ja monipuolistaja.
Aisaparin palvelujen laatua koskeneessa tutkimuksessa tuloksena 89 %
vastaajista koki Aisaparilta saadun palvelun laadukkaana ja kaikkien vastausten keskiarvona tulokseksi saatiin 4,44 / 5.
Brändi-imago ja brändi-identiteettitutkimuksessa kävi ilmi, että Aisapari
koettiin yhteistyökumppaniksi, aluekehittäjäksi, opastajaksi ja rahoittajaksi. Vähiten yhtäläisyyksiä vastaajat näkivät Aisaparissa ja tarkastajassa,
valvojassa tai byrokraatissa.
Erityisesti uusia toimijoita on saatu mukaan hankehakijoiksi koordinointihankkeisiin ja niiden kautta rahoitetut pienet kehittämis- ja investointihankkeet ovat avanneet uusia mahdollisuuksia monille yhdistyksille ja
toimijoille.
Aisaparin rahoittamien hankkeiden kokonaismäärä on kohtuullisen
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Aisaparin Tähtikylät
tekivät ketjun
Kotopesä-hankkeessa.
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suuri, mukaan mahtuu sekä pieniä että isompia hankkeita. Vuoden 2014
loppuun mennessä on rahoitettu 110 kehittämishanketta. Tuohon määrään voidaan lisätä vielä 68 koordinointihankkeiden alahanketta.
Kehittämishankkeista monta mielenkiintoista hanketta päättyi vuoden
2014 lopussa. Järviseudun Tervareitti -hanke, jossa saatiin valmiiksi melontaopas, johon on kerätty Järviseudun melontareitit ja tarinat. Melontaopasta löytyy painettuna versiona, mutta se on saatavilla myös Tervareitin kartoituksen tehneen Kyrönmaan Koskihäjyjen nettisivuilta, www.
koskihajyt.net/tervareitti2014/. Melontaopas on tulos noin vuoden mittaisesta hankkeesta ja reitin kehittäminen jatkuu myös tulevalla kaudella.
Vimpelin Lakeaharjun, kehittäminen eteni sekä ELY-keskuksen rahoittaman investointihankkeen että Aisaparin rahoittaman kehittämishankkeen voimin. Myös Lakeaharjulla kehittämistyö on vasta hyvässä alussa.
Uutena avauksena alueella on innostettu alueen asukkaita geokätköilyn
pariin. Uusia harrastajia on lähtenyt mukaan kätköilemään. Geokätköilyä
on yhdistetty myös Tervareittiin ja patikointi- ja vaellusreitteihin, kuten
Leipätiehen ja Prännin Patikkareittiin. Myös geokätköily tulee jatkumaan
tulevalla kaudella ja siihen on suunnitteilla kansainvälisiä ulottuvuuksia.
Yritystukipäätöksiä on tehty 96 kpl, painopiste rahoitetuissa yrityksissä
on pienissä, paikallisissa ja aloittavissa yrityksissä. Yritys-Suomi yhteistyön
kautta on tietoisuus eri toimijoiden tarjoamista palveluista aloittaville
yrittäjille lisääntynyt. TE-toimistojen ja Uusyrityskeskuksen sekä erilaisten
aloittaville yrittäjille tarkoitettujen hankkeiden kautta on tavoitettu sekä
aloittavia että yritystoimintaa suunnittelevia yrittäjiä.
Positiivinen asia on yritystukien suuri määrä. Ohjelmakauden aikana
on rahoitettu yhteensä 96 yritystä. Pienin hanke alle 1.000 € ja suurin
yli 545.000 €. Keskimääräinen yritystukihankkeiden kustannusarvio oli
43.250 €. Keskimääräinen tukiprosentti hankkeissa oli 30,2 %. Yritystukien hakijoita on, oman myöntövaltuuden loputtua, ohjattu hakemaan
rahoitusta suoraan ELY-keskuksesta.
Väliaikatietona syksyltä 2014 oli hankkeissa syntynyt 70 uutta työpaikkaa ja säilytettyjä työpaikkoja oli 123.
Yritys-Suomi -toimijoiden yhteistyö on ollut aktiivista niin Järviseudulla
kuin Seinäjoen seudullakin, Aisapari tekee Yritys-Suomi-yhteistyötä kahdella alueella. Yritys-Suomi toimijat ovat tutustuneet toistensa palveluihin, yhteistyötä on tehty aloittavien yrittäjien neuvonnassa ja tukemisessa
sekä myös toimivien yritysten ja kasvuyritysten tukemisessa. Käytännössä
tämä Aisaparin toimistolla näkyy yritystukihakijoiden kasvavana määränä.
Hankerahoituksessa on ohjelman mukainen rahoitus 45 % EU-rahoitusta, 35 % valtion rahoitusta sekä 20 % kuntarahaa on pääsääntöisesti
toteutunut. Lisäksi vuoden 2014 loppuun mennessä on ohjelmaan kertynyt yksityistä rahoitusta noin 36,4 % kokonaisrahoituksesta, tavoitteen
ollessa 35 %.
Toimintarahan toisen erän käyttö aloitettiin marraskuussa 2011 ja loppuohjelmakaudelle sitä on jäljellä vielä noin 68.400,- euroa. Vanha kausi
saadaan hyvin loppuun vanhalla toimintarahalla ja uudet aktivointi ja toimintarahat voi suunnata uuden kauden käynnistämiseen.
Hankerahoitus on käytetty Aisaparin kehittämisstrategian mukaisiin
toimiin ja alueella on rahoitettu erilaista toimintaa niin yrityksissä kuin
yhteisöissäkin. Kun ohjelmakausi päättyy ja hankkeet ovat päättyneet,
tullaan tarkemmin käymään läpi toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta.
Kun tietoisuus Aisaparista ja sen toiminnasta on lisääntynyt, on Aisapari
myös haluttu yhteistyökumppani erilaisten toimijoiden keskuudessa. Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat ja seminaarit ovat oivallinen tapa verkostoitua.
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Ongelmia, jotka tosin eivät johdu kokonaan Aisaparin omasta toiminnasta, mutta vaikeuttavat erityisesti hankehakijoiden toimintaa ovat muun
muassa pitkät maksamisajat. Pienille toimijoille pientenkin maksamishakemusten pitkät käsittelyajat hidastavat hankkeiden etenemistä. Vuoden
2014 lopulla maksuajat olivat lyhentyneet huomattavasti, siitä suuri kiitos
ELY-keskuksen maksajille. Valitettavasti kuitenkin hakijoiden mieliin oli
piintynyt muistikuva pitkistä maksuajoista ja vaikka toimistonväki asiaa
oikoi, eivät kaikki sitä todeksi uskoneet.
Vuoden 2014 loppupuolella rahoituksen kysyntä erityisesti yrityspuolella on ollut erittäin vilkasta. Valitettavasti rahoitusta ei ollut käytettävissä
eikä edes varmaa tietoa kauden alkamisesta ja rahoituksen ehdoista. Yli
vuosi on jouduttu toimimaan ”sammutetuin lyhdyin”. Toivottavasti, kun
kausi alkaa, päästään nopeasti vauhtiin, jotta pystyisimme vastaamaan
kysyntään, kun sitä kerran on, ainakin toistaiseksi.
Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä ole uuden kauden strategian saama rahoitus 10.242.000,- euroa. Sitä on pidettävä onnistumisena. Kunnat
korottivat uudelle kaudelle omaa rahoitusosuuttaan eurolla asukasta kohti
vuodessa. Yksi lisäeuro kuntarahassa tuo mukanaan neljä euroa EU:n ja
valtion rahoitusta. Nyt kun muiden rahoituskanavien kautta saatava kehittämistuki pienenee, niin Aisaparin rahoitusmahdollisuudet parantuvat
ja toiminta-alueen kannalta se on hieno asia.

Puukkofestivaaleilla Kauhavalla.

Hanketreffit pidettiin Lapualla.

Kv-teemapäivä nuorille Ylihärmässä.

Näkymä Aisaparin 15-vuotisjuhlahallista Asumista ja hyvinvointia -messuilta Alajärveltä.
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9. Leader-toiminnan onnistumiset ja
ongelmat Aisaparin näkökulmasta
Leader-toiminta ja paikallinen kehittämine on päättyneellä ohjelmakaudella ollut myötätuulessa. Toiminta on saanut lisää näkyvyyttä ja arvostusta
sekä lisää toimijoita ja osallistujia. Myötätuuli jatkunee myös tulevalla
kaudella, johtuen maaseuturahaston rahoitusmahdollisuuksien lisääntymisestä verrattuna Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoitusmahdollisuuksiin.
Leader-ryhmät koetaan luotettavina, lähitoimijoina, jotka aktivoivat ja
kannustavat hakijoita, heikollakin hetkellä sekä pohtivat yhdessä hakijan
kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, mikäli ongelmia ilmenee.
Toimijoina Leader-ryhmät ovat lähellä, nopeita ja joustavia. Meidät voi
kutsua paikan päälle ja mielellämme sinne tarvittaessa tulemmekin. Asioiden käsittely tapahtuu viivytyksettä, mikäli sille ei muutoin ole esteitä.
Leader-ryhmien työntekijöitä on helppo lähestyä, tarvittaessa toimimme myös vertaistukena hankevetäjille ja hankkeiden toteuttajille. Vierellä kulkijalle ja säännösten tulkitsijalle on tarvetta. Puhumme hakijan kanssa ”samaa kieltä” ja yhdessä yritetään päästä eteenpäin tässä
byrokratiaviidakossa.
Koska ohjelmakauden 2014 – 2020 rahoitus ei alkanutkaan vuoden
2014 aikana ja hankerahoitus oli ohjelmakauden loppua kohti pienenevä,
jouduttiin jo 2013 vuoden aikana karsimaan rahoitettavia hankkeita, intoa kehittämishankkeisiin olisi ollut myös vuonna 2014, mutta rahoitusta
ei ollut myönnettävissä. Hankehakijoiden oli vaikea ymmärtää tällaisia
taukoja, innostusta ja tarvetta kaikenlaiseen tekemiseen löytyy. Haasteellista onkin pitää hankehakijat ”lämpiminä”, jotta into tekemiseen säilyy, rahoitukseen tulevasta tauosta huolimatta. Ihmetystä hakijoissa on
herättänyt myös se, ettemme ole osanneet ohjeistaa tarkemmin uuden
kauden ehtoja ja tukiprosentteja. Mutta selittämällä ja keskustelemalla
on näistäkin tilanteista selvitty.
Mielenkiinnolla odotimme Leader-ryhmien laatu- ja johtamisjärjestelmän kehittämistä, joka valitettavasti ei ole täyttänyt sille asettamiamme
odotuksia. Toki asia etenee myös Aisaparissa ja asioita on dokumentoitu
vuoden 2014 aikana, valmis ei laatukäsikirja vielä ole. Laatukäsikirjaan
tullaan täydentämää muun muassa prosessit, jotka ovat kokonaan dokumentoimatta, koska ne tulevat, uuden ohjelmakauden myötä, muuttumaan
huomattavasti aikaisemmista.

29

AISAPARIN vuosiraportti 2014

VEH
REÄ

VILLI

Uuden ohjelmakauden strategia on nimeltään ”Merkki Päällä!”. Strategia
lähetettiin maa- ja metsätalousministeriöön kesäkuussa 2014. Alustavana tietona maa- ja metsätalousministeriöstä saatiin marraskuussa 2014
kauden 2014 – 2020 myöntövaltuudet. Aisaparin myöntövaltuus tulee
olemaan 10.242.000,- euroa, joka on ainoastaan 118.000,- euroa pienempi kuin kesällä haettiin. Päättyneeseen kauteen verrattuna lisäys myöntövaltuuteen oli yli 3 milj. €. Aisaparin saama myöntövaltuus oli toiseksi
suurin Suomessa.
Suuri myöntövaltuus edellyttää paljon strategian mukaisia, hyviä ja
innovatiivisia, hakemuksia. Aktivoinnin ja tiedottamisen onnistuminen ja
oikeiden kohderyhmien saavuttaminen on erittäin tärkeää. Haasteena
uudelle kaudelle tulevat myös muuttuvat lait ja asetukset sekä Mavin ohjeet ja määräykset. Toimintarahan myöntö ja maksatus siirtyvät Leaderryhmien osalta kokonaan Maaseutuvirastolle. Tämän uskotaan poistavan
muun muassa maksatuksessa ollutta eriarvoisuutta Leader-ryhmien välillä.
Huhtikuun 2015 loppuun mennessä, on hankehakijoiden jätettävä maksuhakemuksensa vuoden 2014 lopussa päättyneistä hankkeista. Aisaparin
tulee lähettää tarkastetut maksuhakemukset ELY-keskukselle toukokuun
loppuun mennessä. Vuoden 2014 lopussa oli päättyneitä kehittämishankkeita 23 ja yritystukia 7. Kun kaikki hankkeet ovat päättyneet, voidaan myös
kustannusten osalta, laskea koko kauden tapahtumat ja laatia koko ohjelmakautta koskeva loppuraportti sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi.
Koko Suomen Leader-ryhmien yhteisen Leaderbrändin lanseerattiin 2014 aikana ja sen käyttöönotto Aisaparissa tapahtuu vuoden 2015 aikana.
Yhtenäisen Leader-brändin toivotaan tuovan mukanaan vahvaa yhtenäistä näkyvyyttä, toivottavasti lisää kiinnostusta,
arvostusta ja uskottavuutta. Leader-brändi otetaan käyttöön kaikessa
tiedottamisessa; esitteissä, kotisivuissa, lomakkeissa jne.
Myös Aisaparin oman brändin eteen on tehtävä työtä. Toiminnassa on
mietittävä miten asiat tehdään, miten ne sanotaan ja miltä Aisapari näyttää. Käytännössä se tarkoittaa sitouttamista, kouluttamista, sisäisen tiedottamisen parantamista, selkokielisyyttä ja positiivista asennetta.
Aisaparin laatukäsikirja ja toimintaohje ”Näin Aisaparissa” viimeistellään vuoden 2015 aikana.
Edelleen aiemmin mainitussa Aisaparin palveluita koskeneen tutkimuksen kautta saatiin kehittämisehdotuksia, joihin tullaan paneutumaan uuden ohjelmakauden aikana. Kehittämiskohteina nousi esiin muun muassa
selkokielisyys, tasalaatuisen palvelun kehittäminen, palvelumaiseman parantaminen sekä hakemusten käsittelyiden nopeuttaminen.
Vuoden 2015 keväällä aletaan olla siinä vaiheessa, että uuden ohjelmakauden toteuttaminen voi alkaa. Uusia haasteita tuovat muun muassa sähköinen haku, yksinkertaistetut kustannusmenettelyt sekä uudet
tukimuodot.
Mielenkiintoisia hankkeita on suunnitteilla tulevalle kaudelle. Alueen
matkailussa on tehty perustyötä. Kauhavalla ja Lapualla toteutettujen
master planien toteutus käynnistyy uudella kaudella todennäköisesti osittain myös Aisaparin rahoituksella. samoin Järviseudulla uusi yhteenliittymä, Kraatterijärven toimijat, lähtee myös toteuttamaan suunnitelmiaan.
Kehittämis- ja hanketukihakemusten vastaanotto voidaan, viimeisimmän tiedon mukaan, aloittaa huhtikuussa 2015.
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10. Aisaparin tuleva toiminta

AISAPARI
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LIITTEET
Liite 1. Aisaparin säännöt
Liite 2. Aisaparin hallitus ja taustatahot 2014
Liite 3. Aisaparin tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto vuoden 2014 tilinpäätöksestä.

Liite 1

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT		
hyväksytty 23.10.2013
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen
muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja Vimpeli.
2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden
parantamiseksi sekä lisätä maaseudun kehittämiseen
liittyvää osaamista ja kokemustenvaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1. Osallistuu EU:n ja kansallisten kehittämisohjelmien toteuttamiseen paikallisia voimia ja omatoimisuutta hyödyntäen
2. Tekee yhteistyötä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
3. Laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia
4. Neuvoo ja opastaa toiminta-alueensa asukkaita,
yrityksiä, yhteisöjä ja muita organisaatioita maaseudun kehittämiseen liittyvissä asioissa
5. Järjestää toimialueellaan koulutus-, neuvonta- ja
tiedotustilaisuuksia
6. Toimii maaseudun kehittämisasioissa jäsentensä
yhteistyöelimenä
7. Tekee aloitteita eri viranomaisille
8. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
9. Tekee maaseudun kehittämiseen liittyviä selvityksiä
10. Toimii muin vastaavin tavoin tarkoituksensa toteuttamiseksi
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se
voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
3. Jäsenyys ja jäsenmaksut
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla toimintaalueella asuvat yksityiset henkilöt ja toiminta-alueella

toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Hallitus
hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja pitää heistä jäsenluetteloa. Kertakaikkisen liittymismaksun ja
kertakaikkisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Maksut voivat olla erisuuruisilla
yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.
Kannatusjäseneksi voivat liittyä toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö tai alueen ulkopuolella toimiva
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannatusjäsenellä
on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus,
mutta ei äänioikeutta. Hallitus hyväksyy yhdistyksen
kannatusjäsenet ja pitää heistä erillistä jäsenluetteloa. Kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruudesta
päättää yhdistyksen syyskokous. Kannatusjäsenmaksut
voivat olla erisuuruisilla yksityishenkilöillä, yhteisöillä
ja säätiöillä.
4. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat 9-12 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä asuvia yksityisiä henkilöitä ja
toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä. Hallituksen varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on yksi vuosi. Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta ja
enintään kuusi vuotta yhtäjaksoisesti, alkaen syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen
jäsenistä on kolmannes (1/3) tai lähinnä kolmannes
vuosittain erovuorossa. Erovuoroisista jäsenistä päätetään ensimmäisellä kerralla arpomalla. Hallituksen
kokous on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
lukien on läsnä.
Yhdistyksellä tulee olla kaksi tilintarkastajaa tai yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille kaksi
varatilintarkastajaa tai yksi varatilintarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja. hallitus palkkaa yhdistykselle
tarvittavan henkilöstön.
Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakorvausten
suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous
Asiantuntijapalkkioiden suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallituksen on valmisteltava vuotuinen taloussuunnitelma hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.
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5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin ja rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.
6. Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus
on annettava tilintarkastajille ja mahdollisille toiminnantarkastajille. viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta.
7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. kokouskutsu on toimitettava seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu toimialueen paikallislehdissä.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous ja syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määrääminä päivinä, kevätkokous
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun
loppuun mennessä..
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti
pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle
neljäntoista (14) päivän kuluessa vastaanotettuaan yllä
tarkoitetun vaatimuksen.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksikertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla,
mutta muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Kevätkokouksessa ja syyskokouksessa
käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Yhdistyksen syyskokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio
sekä liittymis-, jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet sekä päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, sekä tilintarkastajien ja mahdollisten toiminnantarkastajien palkkio ja matkakorvausten suuruus
6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa tai yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja heille kaksi varatilintarkastajaa tai yksi varatilintarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
9. Yhdistyksestä eroaminen ja yhdistyksestä erottaminen
Jäsenellä voi milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla
siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan eroilmoituksen antamista seuraavan kalenterivuoden alusta.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen jäsenyydessä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
10. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkautuminen ja varojen käyttö
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat purkautumisesta päätöksen
tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseksi.
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Liite 2

Hallituksen
jäsenten
taustatahot
Hallituksen
jäsenten
taustatahot
Nimi
Nimi

Asuinmaa
Asuinmaa
Heikki
Etula
Heikki
Jouko
Etula
Haapasaari
Jouko
Rita

jäsen

X
X

Haapasaari
Hietamäki
X
Petri
Rita
Kaartunen
Hietamäki X
Päivi
Petri
Kallio
Kirsti
Kaartunen
Kontiainen
Päivi
X
Ari-Pekka
Kallio
KorkiakanX
gas
Jarkko
Kirsti
Lakaniemi
Kontiainen
Paavo
Ari-Pekka
Latva-Laturi
Marjukka
KorkiakanLuoma
gas Jarkko
Heli
Lakaniemi
Nimi
Mastomäki jäsen
X
Paavo
Johanna
Mäkelä
Latva-Laturi
Paula
Marjukka
Mäkitarkka
X
Luoma
Ahti
Heli
Olli
Sari
Mastomäki

Pajuoja-KarJohanna
jalainen Kati
Paloniemi
Anu
Pirttinen
Maisa
Puroaho
Alpo
Rinnankoski
Matti
Syrjämäki
Kirsi
Talvitie
Janne
Viitasaari
Marko
Ylitalo
Teppo

X

vara- työpaikka/
varajäsen ammatti
jäsen

jäsen

Luottamustoimet Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun
(mm.
kunnanvaltuusto,
kehittämiseen liittyvien
työpaikka/
(mm. kunnanvaltuusto,
kunnanhallitus,
yhdistysten hallituksissa ym
ammatti
kunnanhallitus,
maakuntahallitus)
päättävissä toimielimissä

maakuntahallitus)

X

maanviljelijä
yrityspalvelupäällikkö

XX toimittaja

X

yrittäjä

X

X

X

laatusuunnittelija
toimistopäällikkö
yrittäjä

X

yrittäjä

XX eläkeläinen
X

X
X

X

X

Evijärven 4H-yhdistys ja
Järvilakeuden kansalaisopiston
kannatusyhdistys, hall.varajäsen

X

X

1.1.2013

yhteisöt

X

X

X

X

X

Evijärven 4H-yhdistys ja
Järvilakeuden kansalaisopiston1.1.2012
kannatusyhdistys, hall.varajäsen

Kauhavan kaupunginvaltuuston jäsen

X

X

X

1.1.2014

X

X

X

1.1.2014

X

toimistopäällikkö

Alahärmän yrittäjät ry,
hallituksen puheenjohtaja

X

1.1.2012

X

Luottamustoimet
Jäsenyydet maaseudun
Lapuan kaupunginhallitus
(mm.
kunnanvaltuusto,
kehittämiseen liittyvien
eläkeläinen
kunnanhallitus,ja -valltuusto
yhdistysten hallituksissa ym
maakuntahallitus)
päättävissä toimielimissä

X
Lappajärven kunnanYlipään kyläyhdistys
valtuusto ja -hallitus Lappajärven kirkkoneuvosto

X
Edustaa kolmikantaperiaatteen

mukaan seur. paikallista tahoa:
seudun
julkinen
yhteisöt asukkaat
hallinto

X
X
X

Pakan kyläseuran
hallitus

X

X
X

Tiistenjoen kalastusseura
Tiistenjoen kyläkirkkoyhdistys

X

konttoripäällikkö

X

yrittäjä

Alahärmän yrittäjät ry,
hallitus

X

maanviljelijä
/yrittäjä

Alajärven maataloustuottajien
yhdistys, johotkunnan jäsen

X

Lapuan
kaupunki/
intendentti

X

Lapuan kaupunginvaltuusto
tuomiokirkkosrk kirkkovaltuusto ja -neuvosto

EP:n nuorisoseuran johtokunnan pj, Suomen nuorisoseurojen liiton hallituksen jäsen

Tämänhetkinen

X

toimikausi

hallituksessa
1.1.2014
alkaa/alkoi

1.1.2014

tradenomi

maanviljelijä Kauhavan kaupunginvaltuuston jälsen

X
Sukupuoli

X

Karvalan nuorisoseura

Vimpelin 4H-yhdistys, hallituksen puheenjohtaja

X

1.1.2014

1.1.2013

X

yrittäjä

X

X

terveydenhoitaja/
opettaja

X

1.1.2014

X
X
X

X

X

X

nainen mies

X

1.1.2013

X

XX

1.1.2014

X

1.1.2014

X
X
Ikä
X

X
X

1.1.2014

X

X

1.1.2013

X

X

1.1.2012

X

X

1.1.2012

X

X

1.1.2012

X

X
X

24.4.2014

X

1.1.2012

X

1.1.2012

X

X

1.1.2014

X

X

1.1.2012
1.1.2014

1.1.2013

1.1.2013

1.1.2012

yli 40 v. 40–25 v. alle 25 v.

X
X

X

X

XX X

X

Evijärven yrittäjät ry, hallitus 1.1.2012

Alahärmän yrittäjät ry,
hallituksen puheenjohtaja

X

na

1.1.2013

1.1.2012

1.1.2013

S

1.1.2013

1.1.2013

Evijärven yrittäjät ry, hallitus

Lapuan kaupunginhallitus
jayrittäjä
-valltuusto

X

alkaa/alkoi

XX X

X

X

asukkaat

X

laatusuunnittelija

maaseutupäällikkö

X

1.1.2013

X

Kauhavan
kaupungintoimittaja
valtuuston jäsen

Lappajärven kirkkoneuvosto Karvalan nuorisoseura

vara- työpaikka/
jäsen ammatti

X

yrityspalvelupäällikkö

yrittäjä

päättävissä toimielimissä
hallinto
X 1.1.2013

X

yrittäjä

X

X

maanviljelijä

Edustaa kolmikantaperiaatteen
Edustaa
kolmikantaperiaatteen
Tämänhetkinen
Sukupuoli
Ikä
Jäsenyydet
maaseudun Tämänhetkinen
mukaan seur. paikallista tahoa:
toimikausi
mukaan seur. paikallista tahoa:
toimikausi
kehittämiseen liittyvien hallituksessa
seudun
julkinen
hallituksessa
yhdistysten
hallituksissa
julkinen
nainen mies yli 40 v. seudun
40–25 v. alle 25
v.
yhteisöt
asukkaatymalkaa/alkoi
hallinto

X
X
X

1.1.2014

X
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Sukupuoli

ainen mies

Ikä
yli 40 v. 40–25 v. alle 25 v.

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

33

34

AISAPARIN vuosiraportti 2014

AISAPARIN vuosiraportti 2014

35

EVIJÄRVI

LAPPAJÄRVI

VIMPELI

KAUHAVA

LAPUA
ALAJÄRVI
AISAPARIN ALUE — AJASSAAN ELÄVÄ, ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN

