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AISAPARIN ALUE – VAHVA, VIREÄ, VILLI JA VEHREÄ!

Aisaparin 20. toimintavuosi
on ollut täynnä tohinaa

Kiinnostaisiko paikka

Leader-ryhmä Aisapari on kesänä hanke huipentuu on mahdollisuus osallistua
perustettu vuonna 1999 ja Saarenmaalla pidettävään luentoon, jonka pitää protämä vuosi on siis toimin- päätösleiriin.
fessori, tulevaisuudentutkinan 20. vuosi. Viime syksyEikä tässä vielä kaikki ja Markku Wilenius. Marknä näihin aikoihin pohdim- elokuun loppupuolella pi- ku Wilenius on toiminut
me, millä tavoin juhlisimme dettiin Paikalliskehittäji- tulevaisuudentutkijana yli
syntymäpäiviä ja toisimme en Juhlaseminaari, Lokaa- 20 vuotta. Hän on Turun yliesiin Aisaparia ja sen toi- li, Kauhavalla, LSK Business opiston kauppakorkeakoumintaa. Ja kiireinen vuo- Parkin alueella. Päävastuu lun professori, Unesco-prosi onkin ollut. Kun maalis- tapahtuman järjestelyis- fessori ja arvostetun kankuun alussa saimme edel- tä oli Eteläpohjalaiset Ky- sainvälisen Rooman klubi
lisen vuoden raportoinnit lät ry:llä, mutta Aisapari oli -keskustelufoorumin jäsen.
tehtyä ja vuosikokous pi- tiiviisti mukana yhteistyöLoka-marraskuun vaihdettyä, siirryttiin nopeasti kumppanina. Kolmipäiväi- teessa järjestetään kyläturSeinäjoella pidettyihin Lea- nen seminaari kokosi pai- vallisuuskiertue yhdessä Aider-ajankohtaispäiviin ja kalliskehittäjiä ympäri Suo- jjoos-toiminnan ja Järvilapäivien aikana toteutettui- men keskustelemaan kylis- keuden kansalaisopiston
hin tutustumisretkiin, jois- tä ja kylien tulevaisuudes- kanssa. Lisäksi pidetään
ta yksi suuntautui Aisaparin ta. Seminaarissa palkittiin Kiertäviä kahviloita – sykalueelle. Retkikohteet oli- myös Suomen kylä 2019. syn aikana kaksi ja ensi kevat Lapualla, yrityksiä, yh- Palkinnon saaja oli Luoma- väänä neljä. Kiertävien kahdistyksiä, alueen aktiivisten ahon kylä Alajärveltä.
viloiden järjestelyissä ovat
toimijoiden esittelemänä.
Vielä on tapahtumia jäl- mukana SPR:n Kohdataan
Siitä siirryttiinkin sula- jellä, Aisaparin syyskokous kylillä jakeskuksissa -hanke,
vasti Aisaparin 20-vuotis- on tulossa 24.10., kokous Suomen Kylät ry:n Koti kyjuhliin, jotka pidettiin Ala- pidetään kylpylä Kivitipus- lään -hanke, Aijjoos-toiminjärven koulukeskuksel- sa. Syyskokouksen asialis- ta sekä Aisaparin Kylille-ja
la. Noin 100 hengen voi- talla on tietenkin toiminta- Iira-hankkeet.
min muistelimme mennei- suunnitelman ja talousarTilaisuuksien ja tapahtutä, mutta samalla katseet vion hyväksyminen, mutta mien lisäksi kannattaa nautsuunnattiin tulevaisuuteen. myös uusien hallituksen jä- tia myös syksyn väreistä ja
Aisapari lahjoitti, kiitokseksi senten valinta erovuorois- mukavista ulkoilukeleistä!
tuesta ja yhteistyökumppa- ten ja eronpyyntönsä jättä- Mervi Niemi-Huhdanpää
nuudesta, kaksi koivua kul- neiden tilalle.
toiminnanjohtaja
lekin Aisaparin alueen kunVuosikokouksen jälkeen
Leader AISAPARI
nalle ja kaupungille. Toivottavasti taimet ovat saaneet
hyvät kasvualustat ja kurkottavat yhdessä, aisaparina, korkealle kohti taivaita.
Ennen juhannusta oli
Härmässä vilskettä ja vipinää. Aisaparin hallinnoima
hanke, FinEst Band Camp
eli nuorten kansainvälinen
bändileiri pidettiin Aisaparin alueella, Härmässä. Koulukeskuksessa harjoiteltiin
pari päivää ahkerasti ja harjoittelun lomassa tutustuttiin alueeseen ja nuoret toinen toisiinsa. Päätöskonsertin esitykset saivat arvoisensa suosionosoitukset. Hanke jatkuu marraskuussa ”FinEst Recording Valtakunnallisena Vuoden kylänä Lokaalissa palkittiin
Night:lla” Evijärvellä ja ensi Luoma-aho. Kiitospuheenvuoroa pitämässä Sirkka Rajala.

Aisaparin syyskokouksessa valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten sekä eronpyyntönsä jättäneiden tilalle. Tulevassa syyskokouksessa, joka
pidetään 24.10.2019 klo 18 Lappajärvellä, valitaan
mm. varsinaiset jäsenet Lehtimäeltä ja Kauhavalta
sekä varajäsen Kortesjärveltä. Koska hallituksen kokoonpanossa tulee toteutua kolmikanta, niin varsinaisten jäsenten tulee toisen edustaa yhdistyksiä ja
toisen maaseudun asukkaita tai pienyrityksiä. Varajäsenen taustataho tulee olla yhdistys.
Mikäli sinua kiinnostaa tai haluat ”ilmiantaa”
mahdollisesti kiinnostuneen, ota yhteyttä Aisaparin toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdapäähän,
viimeistään 15.10. sähköpostilla mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net tai puh. 0500 765 871.

paikallisen kehittämisen
näköalapaikalla?

Aisapari haluaa
lisää jäseniä
Juhlavuodekunniaksi Aisapari avasi keväällä jäsenhankintakampanjan. Kampanjan teemana on ”Aisapari 20 vuotta, kehittämistyötä oman kotiseudun
parhaaksi”. Jos olet jo jäsen, voit kannustaa esim. ystäviäsi tai tuttaviasi liittymään Aisaparin jäseneksi tai
voit itse ilmoittautua joko Aisaparin nettisivuilla tai
sähköpostilla aisapari@aisapari.net.
Sekä uudet jäsenet, että heidän ”innostajansa”
osallistuvat lippulahjakorttien arvontaan. Lisäksi nyt
syys- joulukuun aikana Aisaparin jäseneksi liittyneiltä ei enää laskuteta jäsenmaksua tänä vuonna, vaan
vasta vuoden 2020 alussa.

Wilenius valottaa
tulevaisuutta Aisaparin
syyskokouksessa
Aisaparin syyskokouksessa luennoi tutkija ja tulevaisuustutkimuksen professori Markku
Wilenius Turun yliopistosta.
Kokous pidetään Kivitipussa
Lappajärvellä torstaina 24. lokakuuta kello 18 alkaen ja sinne ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.
Markku Wilenius on toiminut
tulevaisuudentutkimuksen parissa 20 vuotta. Hän on tutkinut muun muassa teknologian, talouden, ruoan, kulttuurin, ilmaston, koulutuksen,
median, alueellisen kehityksen ja Euroopan tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Wilenius on Sitran hallituksen jäsen.
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Kehittämishankkeiden
suunnittelu kannattaa
pitää käynnissä
Aisapari on toimintasuunnitelmassaan vuodelle
2019 määritellyt kolme hakujaksoa, joista viimeinen
päättyi syyskuun lopussa.
Tuohon ajankohtaan mennessä jätetyt hakemukset
käsitellään Aisaparin hallituksen kokouksessa 24.10.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma lyödään lukkoon samana päivänä pidettävässä syyskokouksessa. Vuoden 2020 ensimmäinen kehittämishankkeiden hakujakso päättyy
31.1.2020 eli mikäli et ehtinyt jättää hakemustasi syyskuun lopussa, niin valmistelua kannattaa jatkaa ja jättää hakemus ennen seuraavan ajankohdan päättymistä. Seuraava jakso päättyy
maaliskuun lopussa.
Vuoden 2020 ensimmäiset
hakujaksot kehittämishankkeille ja yleishyödyllisille investoinneille

31.1. mennessä
31.3. mennessä

Lisärahoitusta on
saatu ja haettu
vielä lisää
Syksyllä 2017 tiedotimme
Aisaparin saamasta lisärahoituksesta. Siinä vaiheessa tuli kuitenkin mutkia matkaan ja lisärahoituspäätöksestä valitettiin. Erinäisten
vaiheiden jälkeen valitus
vedettiin pois ja lisärahoitus
saatiin käyttöön muutama
viikko sitten noin 320.000 €
julkista rahoitusta.
Lisäksi syyskuun alussa
oli mahdollisuus hakea toinen erä lisärahoitusta. Koska jo myönnetyille rahoille on ollut kysyntää ja Aisaparin strategian toteutuminen on edistynyt erinomaisesti, haimme 1,5 milj. euroa lisärahoitusta vielä ensi
vuodelle. Jos tuo rahapotti
saadaan, tai edes osa siitä,
niin yhteisöillä ja yrityksillä
on erinomainen mahdollisuus saada kehittämisideoitaan toteutukseen vielä lähivuosina.

Yrityshankkeita
otetaan vastaan ja
käsitellään jatkuvasti
Vuosi 2019 on yrityshankkeiden osalta ollut vilkas.
Hakemuksia on tänä vuonna otettu vastaan ja käsitelty enemmän kuin edellisenä vuotena. Toisin kuin
kehittämishankkeita, yrityshankkeita sekä yritysryhmähankkeita otetaan vastaan jatkuvasti ja hanke viedään hallituksen käsittelyyn heti, kun siinä on kaikki
tarvittavat asiakirjat koossa.
Kokouksia syksyn aikana on vielä kaksi 24.10 ja
11.12. Mikäli sinulla on mielessä yrityksen kehittäminen tai investointi, ota rohkeasti yhteyttä, annamme neuvoja ja opastusta siitä, mihin rahoitusta voi
saada ja mitkä ovat seuraavat askelmerkit hakemuksen laatimisessa.

Hallitusohjelmasta tukea
yksinyrittäjille

Ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen yritykseen on asia, joka mietityttää yrittäjää. Hallitusohjelmassa halutaan madaltaa riskiä luomalla hallinnoltaan kevyt
tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on vielä hämärän
peitossa, mutta me Aisaparissa olemme kuulolla ja tiedotamme asiasta heti, kun tiedämme asiasta enemmän.
Yrittäjän kannattaa tutustua myös maksuttomaan TEtomistojen tarjoamaan Työllistä taidolla -palveluun. Suomen Yrittäjäopisto toimii yhtenä palvelun tuottajana.

Kuoppalassa kunnostettiin
kenttä ja pururata
Alahärmässä, Kuoppalan
nuorisoseurantalon vieressä olevalle urheilukentälle on tehty peruskunnostus. Nuorisoseura on
lahjoittanut alueen Kuoppalan Kyläseuran käyttöön
50 vuoden sopimuksella.
Kyläseura ryhtyi kunnostamaan kenttää ja pururataa
kökällä sekä Aisaparin hanketuella. Hankkeen kustannusarvio on 41 616 euroa.
Kyläseuran puheenjohtaja Helena Kuoppala toteaa, että kenttää kehuttiin
aikoinaan Alahärmän parhaaksi, mutta on yhden sukupolven ajan kenttä on ollut lähes käyttämättömänä.
– Ennen kentällä oli joka kesä urheilukilpailut ja
kaksipäiväiset kesäjuhlat,
muistelee Tuula Ylihärsilä.
Kuoppalassa on nyt noin
180 asukasta, laskee Erkki Linna. Alle kouluikäisiä
on kymmenkunta ja nuoria, vielä lapsettomia pareja on useita.
Kyläseura on saanut
kentän kunnostustöihin
hyvin kökkäväkeä. Perusteellisten pohjatöiden jälkeen kenttä sai pintaansa
parinkymmenen sentin kivituhkakerroksen. Kentälle on tehty alueet koulu- ja

esteratsastukselle. Omassa
kylässä hevosharrastusta
on neljässä talossa, mutta
käyttäjiä on myös muualta.
– Kauhavan ratsastusseurallakin on suunnitelmia kentän käytöstä, toteaa Sanni Kuoppala.
Kyläyhdistys on kunnostanut myös noin kilometrin
pituisen valaistun pururadan ja uusinut pururadan
valaistuksen. Alueelle rakentuu myös yhdeksän korinen frisbeegolf-rata. Pikkuväkeä ajatellen pihaan

on hankittu leikkikenttäteline.
– Jalkapallomaalit on
kunnostettu, ja olemme
hankkineet hyvin välineistöä harrastajien tarpeisiin,
muun muassa jalkapalloja, lentopallo- ja sulkapalloverkot. Kenttä on kaikkien käytössä, kun saamme
hankkeen valmiiksi. Frisbeegolfaajia on jo käynyt
Seinäjokea myöten, ja boccian pelaajatkin ovat käyneet kentällä, toteaa Helena Kuoppala.

Vanha pururata on kunnostettu ja pururadan valot on uusittu. Pururataa testaamassa Erkki Linna, Helena Kuoppala, Sanni Kuoppala ja Tuula Ylihärsilä.

Lähiruokaretki kiinnosti
Kaikkiaan 11 tilaa Kauhavan
alueelta otti vastaan vieraita lauantaina 14. syyskuuta, valtakunnallisena Osta
tilalta -päivänä. Alueen lähiruokatuottajista mukana
olivat Lakeuden Juurespakkaajat oy, Kujasen ratsutila, Kevätrinteen lammastila,
Maaseutumajoitus Valontupa, Viita-ahon lammastila, Ylikosken tila, Räpylätori, Höpönassunpesä, Kosolan talli, Huhtalan tila sekä
Kari Salo, jonka pihamaalla
oli Kari Salon ja Sakari Huhdanpään entisöimiä traktoreita ja ajonevoja eri aikakausilta.
Tapahtuman järjestelyistä vastasivat Härmänmaan 4H-yhdistyksen Läheltä lautaselle -hanke ja
Aisaparin Kylille -hanke

yhteistyössä paikallisten
yrittäjien, MTK:n yhdistysten ja Hankkijan kanssa.
Retkikohteissa oli mahdollisuus tutustua alueen
ruoantuotantoon ja ostaa ruokaa, muun muassa lihaa, kasviksia, kananmunia ja perunoita suoraan tilalta. Retkikohteissa

sai myös katsella ja silitelläkin eläimiä; hevosia, lehmiä, vasikoita, lampaita ja
siipikarjaa.
Suosimalla lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja
muita tuotteita, ylläpidämme maaseudun elinvoimaa.
Lähiruokaretki kiinnosti
alueen asukkaita.

Kaisa Viita-aho esitteli lampaita kotitilallaan.
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Aisaparin kyläviikot 2019
– OSALLISTU!
DIGITIETOA LAPUALLA
SENIORSURF
ti 8.10. klo 11–15
Lapuan kirjasto.
Maksuton tilaisuus
Kahvitarjoilu

TIETOTEKNIIKAN TEEMATUNNIT
torstaisin mediapajassa 13.00–14.30
24.10.–21.11.2019, 16.1.–13.2.2020
Lapuan kansalaisopisto, kurssinro
340105, kurssimaksu 30 €

SINULLEKIN SÄHKÖPOSTI
Vanha Paukku, ATK-luokka
torstaisin 10.30–12.00
24.10.–7.11.2019
Kurssinro 340107, maksu 18 €

Kyläturvallisuuskouluttajat Aijjoos-kerhoissa
kyläviikoilla, kaikille avoimia ja maksuttomia!

ma 21.10 klo 12–14 Harjula-koti, Lepolantie 4, Kortesjärvi.
ti 22.10. klo 12–14 kylätalo Sopula, Vasikka-ahontie 70, Evijärvi
ke 23.10. klo 13–14.30 Aijjoos-toimistolla, Kauppatie 133 F 51, Kauhava
to 24.10. 12–14 Hiljattain eläköityneiden ryhmä Aijjoos-toimistolla,
Kauppatie 133 F51, Kauhava
pe 25.10. klo 12–14 Alahärmän palvelutoimiston valtuustosali, Härmäntie 18,
ma 28.10. klo 13–15 Pirttisen nuorisoseura, Pirttisentie 311, Kortesjärvi
ke 30.10. klo 11–12.30 Lummukan kylätalo, Lummukantie, Kauhava
ke 30.10. klo 13–14.30 Pelkkikankaan kylätalo, Pelkkikankaantie 944, Kauhava
to 31.10. klo 13–15 Helmiranta miesten ryhmä, Helminkuja 3, Kauhava

Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset -tapahtuma Ruotsalan
monitoimihallilla sunnuntaina 27.10. klo 14–15.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Turvallisuustapahtuma tai digikahvila myös teidän kylälle? Jos kiinnostuit,
ota yhteyttä Aisapariin paivi.kultalahti@aisapari.net, p. 0400 239 359

Syysmarkkinat
Lehtimäen Nuorisoseuralla, Rannankyläntie 3, Lehtimäki
lauantaina 19.10. klo 10–14
myyntipöydissä syyskauden satoa
kirppari lasten tapahtuma
ohrapuuroa ja puolukkasoppaa, ostettavissa myös kotiinvietäväksi

•
•

•

•

AISAPARI ry:n syyskokous

.
arjoilu
Kahvit
!
a
ulo
Tervet

Lappajärven Kivitipussa torstaina 24.10. klo 18.
Sääntömääräiset asiat. Luennoitsijana Markku Wilenius

Aisapariverkoston tapaaminen Lakiksella
Aisapariverkosto kokoontuu tapaamaan uusia ja vanhoja hankeihmisiä ja tutustumaan hankekohteisiin perjantaina 1. marraskuuta 2019 klo 9.00 – 13.00
Vimpelin Lakiksella
9.00 Aamupala Rinneravintola Välilaskussa
9.30 Aisaparin ja alueen kehittämisen ajankohtaiset
11.00 Tutustuminen kuntoportaisiin Fitnesspalvelun Karoliinan johdolla:
Vinkkejä porrastreeniin. Huom! Sään mukainen vaatetus. Jos sataa
sammakoita, tehdään lämmittävät treenit Välilaskun terassilla.
11.45 alkaen verkostonuotio kodalla.
Ilmoittautumiset Eeva Arpala puh. 040 830 6541,
eeva.arpala@aisapari.net
Musta ilmoittaa myös erityisruokavaliot.
Tervetuloa – myös muut kuin Leader-hankkeet!

Ämpin silta valotaideteokseksi
Ämpin silta yhdistää Pernaan, Kleemolan ja Kankaan
kyliä. Vuosikymmeniä puheena ollut siltahanke toteutui kuntaliitoksen myötä. Ämpin silta vihittiin ja Alajokitie otettiin käyttöön toukokuussa 2017.
Kyläläiset ovat muodostaneet Onnellisten jokilaakso -toimikunnan, jonka tavoitteena on rakentaa
Ämpin Impi -taideteos sillan yhteistyössä muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kanssa. Ajatuksia teoksesta vielä haudutellaan, mutta jo viikolla 44 järjestettävän Kauhavan Valoviikon yksi tapahtumista on Ämpin sillalla valaisu tilataideteoksena.
Perjantaina 1. 11. yleisöä kutsutaan ihastelemaan
valaistua siltaa, ja osallistumaan samalla liikunnalliseen yhteisövaloteoksen toteuttamiseen. Sillalle tulijoita kehotetaan ottamaan mukaansa jonkin valolähde, esim. taskulamppu tai kännykkä. Yhteisövaloteos
kuvataan dronella sään salliessa. Tapahtuman yhteydessä Ämpin sillalla on myös puffetti kello 17–20.
Valoviikolla eri puolilla Kauhavaa valaistaan julkisia paikkoja ja suurimpien liikenneväylien varteen
rakentuu valoinstallaatioita. Valoviikkoa vietetään
Kauhava-viikon yhteydessä viikolla 44 ja se huipentuu kaikille avoimeen Valojuhlaan Kauhavan torilla
sunnuntaina 3.11. Lue lisää kaupungin kotisivulta!

FinEst jatkuu virtuaalileirinä
FinEst-bändileirin seuraava yhteinen tapahtuma on
23. marraskuuta järjestettävä virtuaalileiri eli Recording Night. Aisaparin alueella leiri järjestetään Evijärven koulukeskuksessa. Leirillä soitetaan ja äänitetään yksi kappale, johon tehdään myös musiikkivideo. Leiriläiset voivat ilmoittautua ensisijaisesti joko musiikin tai musiikkivideon tekemiseen, mutta
leiriläisillä on myös yhteistä tekemistä.
Samaan aikaan leiri pidetään myös FinEst Bändileiri-hankeen yhteistyöpaikkakunnilla Suonenjoella
ja Saarenmaalla. Jokaisella leiripaikkakunnalla tehdään äänityksiä. Näistä äänitteistä kootaan yhteinen
kooste. Leiriläiset ovat yhteyksissä muille leiripaikkakunnille leirin aikana.
Recording Night -leirille ilmoittaudutaan Järvilakeuden kansalaisopiston kautta. Leirin hinta on 20
euroa, hintaan sisältyy ruokailu. Leiri alkaa lauantaina
iltapäivällä ja päättyy noin kello 21 mennessä. Leiri
on tarkoitettu 10-15-vuotiaille nuorille.
Leirille ilmoittaudutaan Järvilakeuden kansalaisopiston kautta, kurssinumero on 1101200. Lisätietoja leiristä saa Jari Rannanjärveltä, jari.
rannanjarvi@jarvilakeus.fi, puh. 0400 219 640
tai Marita Mattilalta, aisapariposti@gmail.com,
puh. 040 765 6201.

Kylille-hanke tekee retken Jyväskylään
Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen Kylille-hanke järjestää retken Jyväskylään Kirja, ruoka ja viini -messuille lauantaina 23.11. Matkan aikana tutustutaan ja verkostoidutaan. Kuljetus ilmainen, omavastuu messujen pääsylipusta
10 €. Ruokailut omakustanteisesti. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Päivi Kultalahti p. 0400 239 359, paivi.kultalahti@aisapari.net

Alahärmässä kesällä järjestetylle FinEst Bändileirille
osallistui 50 nuorta Suomesta ja Saarenmaalta. Kansainvälinen yhteistyöhanke jatkuu Evijärvellä järjestettävällä Recording Night-leirillä.
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Aisaparin vuosi on ollut kansainvälinen
Vuoden 2018 alusta Aisaparille palkattiin kansainvälisten
hankkeiden koordinaattori, jonka tehtävänä oli kansainvälisten yhteyksien luominen ja kansainvälisten hankkeiden aktivointi. Hankkeen vetäjä on vaihtunut tässä
puolentoista vuoden aikana useampaan kertaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tuloksia olisi saatu aikaan.
Vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa varattiin
500.000 € määräraha kansainvälisiin hankkeisiin. Aivan

kokonaan ei tuota rahasummaa, ainakaan vielä, syyskuun loppuun mennessä, ole kansainvälisiin hankkeisiin
jaettu, mutta kappalemäärällisesti hankkeita on joko valmiina tai vielä valmistelussa kymmenkunta.
Mikäli sinulla on kiinnostusta kansainvälistymiseen tai
kansainvälisiin hankkeisiin ota yhteyttä Ellinoora Takalaan, tnc@aisapari.net, niin asia lähtee eteenpäin.

AISAPARI
Loppusuora 9, Kauhava
Hoiskontie 25, Alajärvi
Kauhavan toimisto on avoinna
ma ja pe klo 9–11,
muina aikoina sopimuksen
mukaan. Alajärven toimisto
avoinna sopimuksen mukaan.
Puhelin 040 765 6201
aisapari@aisapari.net
kotisivu www.aisapari.net
Mervi Niemi-Huhdanpää
Toiminnanjohtaja
puh. 0500 765 871
mervi.niemi-huhdanpaa@
aisapari.net
Eeva Arpala
kehittämissuunnittelija
puh. 040 830 6541
eeva.arpala@aisapari.net

Opintomatkalla Portugalissa
Aisapari on mukana kansainvälisessä hankkeessa puolalaisen Stowarzyszenie Srodkowopomorska
-nimisen Leader-ryhmän
kanssa. Sama ryhmä kävi
toukokuussa tutustumassa Aisaparin alueeseen. Nyt
syyskuussa Ellinoora Takala ja Mervi Niemi-Huhdanpää Aisaparilta sekä Telle
Lemetyinen Liiveristä lähtivät 24 puolalaisen kanssa

opintomatkalle Portugaliin.
Puolasta matkaan lähti Leader-ryhmän työntekijöitä ja
hallituksen jäseniä, kunnanjohtajia sekä yritysten edustajia.
Portossa vietettiin yksi
päivä ja Esposende-nimisessä kunnassa Atlantin valtameren reunalla vietettiin
kolme päivää. Matkan aikana vierailtiin myös Bragassa
ja Guimaraesissa. Portossa,

Bragassa ja Guimaraesissa katseltiin enimmäkseen
nähtävyyksiä ja tutustuttiin portugalilaiseen kulttuuriin. Esposendessa vietettiin useampi päivä, joten siellä päästiin tutustumaan myös Leader-rahoitusta saaneisiin kohteisiin,
kuten suklaamyymälään,
viinitilaan, ympäristökasvatuskeskukseen sekä vähävaraisten avustustoimintaa

harjoittavaan kirpputoriin.
Vierailujen ohessa tutustuttiin myös paikallisen Atahca-nimisen Leader-ryhmän
toimintaan.
Tällaiset matkat ovat hyvä tapa synnyttää uusia ideoita, tutustua uusiin eri alojen toimijoihin ja nähdä asioita uusista näkökulmista.
Matkakertomus kokonaisuudessaan Aisaparin
kotisivulla aisapari.net.

Aisapari mukana kansainvälisessä
LINC-konferenssissa Virossa

Päivi Kultalahti
kehittämissuunnittelija
puh. 0400 239 359
paivi.kultalahti@aisapari.net
Marita Mattila, koordinaattori
FinEst bändileiri
puh. 040 765 6201
kylille@aisapari.net
Leena Tyynismaa
toimistosihteeri
puh. 040 186 7433
leena.tyynismaa@aisapari.net
Ellinoora Takala
kansainvälisyyskoordinaattori
puh. 0400 152 171
tnc@aisapari.net
Jaakko Erkinheimo
nuorten aktivointi
puh. 041 319 5807
nuoret@aisapari.net
Tiedotteen painatus:
Painolampi Ky Lappajärvi

10.-13.9. järjestettiin kansainvälinen LINC-konferenssi, joka on EUmaiden Leader-ryhmien vuosittainen tapaaminen. Tänä vuonna
se järjestettiin Pärnuussa, Virossa. LINC:iin osallistui yhteensä n.
360 henkilöä lähes jokaisesta EUmaasta. Aisaparia olivat edustamassa Aisaparin kv-koordinaattori Ellinoora Takala ja toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää.
Kolmipäiväisen konferenssin
ohjelmaan sisältyi opintovierailuja eri hankekohteisiin Virossa,
urheilupäivä, Leader-ryhmien kvyhteistyötä edistävä Contact Corner sekä paljon verkostoitumista.
Matka oli mielenkiintoinen ja uusia ideoita syntyi runsaasti matkan aikana.
Matkakertomus löytyy kokonaisuudessaan Aisaparin kotisivulta www.aisapari.net.
LINC-seminaarin ohjelmaan kuului urheilupäivänä myös ryhmien välistä leikkimielistä kisailua.
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HAASTE!

Nuoret rakentamaan tulevaisuutta
Leader AISAPARI on vuonna 1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys,
jonka toiminta-alueena ovat Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua ja
Vimpeli. Aisaparin 20-vuotisen toiminnan aikana alueella on toteutettu Leaderrahoituksella noin 600 erilaista hanketta.

20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on toiminnan
erityispainopisteeksi otettu nuoret.
Alkuvuoden aikana on toimialueen nuorista koottu nuorisojaosto, jonka tavoitteena on tuoda toiminta-alueen kehittämiseen nuorten näkökulmaa ja ideoita
sekä aktivoida nuoria toteuttamaan omia hankkeitaan. Aisapari on rahoittanut
useita hankkeita, jotka ovat kohdistuneet nuoriin ja nuorten toimintaan, mutta
varsinaisesti hankehakijoina nuoria on ollut vähemmän.
Nuorten omien hankkeiden kannustamiseksi on Aisaparin hallituksessa on
tehty päätös nuorisorahaston perustamisesta. Tarkoituksena on kerätä varoja,
joita voitaisiin myöntää Aisaparin toimialueen nuorten itse ideoimiin ja toteuttamiin hankkeisiin. Intoa hankkeiden hakemiseen halutaan kasvattaa ja ylläpitää pienillä hankkeilla, yksinkertaisilla lomakkeilla, lyhyillä käsittelyajoilla ja
helpolla raportoinnilla.

Ryhdy Sinäkin aisapariksi tukemaan nuorten toimintaa
– tee lahjoitus nuorisorahastoon, tilinumero alla:

Mahdollistetaan yhdessä Aisaparin alueen
nuorten omat hankkeet!
Lahjoitukset Aisaparin nuorisorahastoa varten
voi osoittaa tilille FI 494 743 102 003 2704 POPFFI22

Lahjoituksille ei ole minimimäärää eikä ylärajaa,

#aisapari
nuoret

olemme iloisia kaikenkokoisista panostuksista nuorten hyväksi.
Merkitse viitteeksi lahjoittajan nimi, niin raportoimme
lahjoittajille, millaista toimintaa rahoituksella on saatu aikaan.
Keräyslupa RA/2019/344

AISAPARI
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Tuumasta toimeen

TEEMAHANKKEELLA!
Aisaparin hallitus päätti 1.10. kokouksessaan toteuttaa
:
teemahankkeen, jossa on

kaksi vaihtoehtoa

1.

Jos toiveena on rakentaa vaikkapa pakohuone, luontopolku tai tehtävärasteja ulkona tai sisällä esim. museoissa, kirjastoissa, kylätaloilla tai muissa
julkisissa tiloissa joko itsenäisesti tai ”avustavan oppaan kanssa”, digitaalisuutta/älypuhelinta hyödyntäen, yhteisötaidetta tai jotain muuta mielen.
kiintoista, voi teemahankkeella tehdä

SUUNNITELMAN

Suunnitelman tekeminen voisi maksa 500–3 000 euroa ja siihen on mahdollisuus saada 80 % tukea. Omarahoitus voisi olla pääasiassa talkootyötä.

2.

TOTEUTUKSEEN

Jos suunnitelma on valmiina, voi mennä suoraan
eli toteuttaa esimerkiksi em. tyyppisiin ideoihin tarvittavat investoinnit.

Hankinnat/rakentaminen voisi maksaa 500–15 000 euroa ja siihen on mahdollisuus saada 65 % tukea. Omarahoitus voisi olla pääasiassa talkootyötä.

Teemahanke toteutetaan kertakorvauksena, jolloin maksatukseen ei tarvitse
esittää kuitteja, vaan toteutuminen todennetaan esimerkiksi valokuvin.

Tämä edellyttää äärettömän hyvää hankesuunnitelmaa.

Hankkeen hallinnoijaksi tarvitaan aina jokin yhdistys, kunta tai muu yhteisö.

Aikataulu: hakemukset 20.11. klo 16 mennessä Aisaparille
Kysy lisää: Leader Aisapari
				Mervi Niemi-Huhdanpää
				
puh. 0500 765 871
				mervi.niemi-huhdanpaa@aisapari.net

