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HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Uuden rahoituskauden liikkeelle saaminen on tuonut uusia haasteita. Hakemisen ja maksatuksen
ohjelmistopulmat ovat hidastaneet kehittämisen
liikkeelle lähtöä. Tämän saman asian kanssa painivat myös muut Leader-ryhmät. Emme ole saaneet
selkeää varmuutta asioiden etenemisestä.

Aktiiviset jaostomme ja hallitus ovat edelleen
valmiita palvelemaan aluettamme ja olemaan
varteenotettava osa seutukuntamme kehittämisessä. Kiitos tästä työtiimillemme ja hallituksen
jäsenille. Samoin kiitos toiminnanjohtaja Sinikka
Koivumäelle määrätietoisesta tilanteen johtamisesta näiden haasteiden keskellä.

Liiverin hallitus pääsi hyvin liikkeelle päätöksenteossa ja päätöksiä kertyikin viime vuodelle hyvä
määrä. Työtiimillämme on valmiudet saada kehittäminen täyteen vauhtiin, kunhan Hyrrä-ohjelma
saadaan toimimaan. Osia päätöksistä on jo tehty
vanhaan malliin paperilla Mavin ja ministeriön päätöksestä. Me olemme toiveikkaita ja toivottavasti
voimme välittää samaa toiveikkuutta hakijoillekin. Kuluvalle kaudelle on budjetoitu runsaasti varoja alueemme kehittämiseen ja tavoitteemme on
ohjata ne oikeisiin kohteisiin.

Kiitos yhteistyökumppaneille, jotka teette parhaanne kehittämistyön hyväksi. Kiitos myös aktiivisille aluekehittäjille. Olemme vahvasti tukemassa teitä niiden keinojen avulla, jotka ovat
käytettävissämme.

puheenjohtaja

1

Liiverin hallitus kokousti säännöllisesti
kuukausittain.
Valintakriteerin
käyttö
hankevalinnassa vaati opettelua.
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JOHDANTO

Seinänjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry
toimii Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueiden
kehittäjänä ja Leader-ryhmänä. Liiveri toteuttaa
Pysyy ja paranoo -ohjelmaansa vuosina 2014–
2020. Sen maaseutustrategia on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Liiveri haki
ja sai vuonna 2015 rahoitusta ns. kaupunki-Leaderin käynnistämiseen maakunnan kehittämisrahasta. Varsinaisesti tämä työ käynnistyy vuonna
2016.

Vuonna 2015 Liiveriin saapui 36 hakemusta. Näistä hallitus käsitteli 34 ja hyväksyi 28 hakemusta.
Vuosien 2014 ja 2015 rahoituskehyksestä sidottiin 85 prosenttia. Liiverin hallituksen mielestä
hakemuksia saapui riittävästi, jos ei liikaakin, verrattuna Hyrrän ongelmiin ja ohjelmakauden hitaaseen käynnistymiseen.
Edellisten lisäksi Liiverissä toteutettiin ja hallinnoitiin alueen Leader-ryhmien yhteistä kylähanketta. Alkuvuodesta 2015 oli käynnissä Kyläköörissä on itua -hanke ja vuoden aikana käynnistettiin
ns. omalla riskillä (hankepäätösten viivästymisen
vuoksi) Kylille-hanke.

Maaseutuohjelman toteuttaminen käynnistyi
hankerahoituksen osalta vuonna 2015. Ohjelman
hidas käynnistyminen ja siihen liittyvät haasteet,
erityisesti Hyrrä-järjestelmän epävarmuudet ja
muutokset vaikeuttivat kehittämistyötä. Asiakkaille jouduttiin moneen kertaan korjaamaan esimerkiksi tietoa siitä, milloin viranomaispäätöksiä
tehdään. Lisäksi se, että Hyrrä kadotti tietoja ja
oli muutekin epävarma työkalu, johti siihen, että
hakijan ja Leader-ryhmän piti tehdä samaa asiaa
moneen kertaan. Maaseutuohjelman osalta vuoden 2015 voinee tiivistää lauseeseen: ”Paljon on
mennyt turhaa työtä hukkaan.”

Liiverin hallitukseen kuuluu 10 varsinaista ja 10 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Hallituksen vuotta
leimasi hankearvioinnin oppiminen uudenlaisen
pisteytyksen ja valintamenettelyn kautta. Vuonna
2015 Liiverissä oli viisi työntekijää. Toiminnanjohtaja oli kokoaikainen ja taloussuunnittelija, suunnittelija sekä kyläasiamies osittain osa-aikaisia.
Lisäksi Liiveriin otettiin siviilipalvelusmies.
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Liiverin hallitus 2015
Varsinainen jäsen
Keijo Viertoma, pj

läsnä

Varajäsen

läsnä

10/12

Mervi Mäenpää

7/12 Carita Lahdenmäki

0/12

Rami Mattila

9/12 Jukka Pajunen

0/12

Sami Mäntymäki

10/12 Sanna Karimäki-Nuutinen
Minna Julmala

Tarja Oksaharju
Minna Leppälä
Tuomo Anttila
Hannemari Niemi

0/12 Leena Vedenjuoksu
6/9 Jaakko Ristimäki
2/3 Kirsi-Maria Mäki-Teppo
10/12 Masa Paavola

Timo Mylläri

6/9 Hannu Rajamäki

Timo Haavisto

1/3

Osku Ketola
Carita Samppala

3/9
1/3
3/12
8/9
1/3
1/12
0/12

5/12 Johanna Hietanen

3/9

Mari Kempas

0/3

6/12 Timo Urpala

Reijo Hämäläinen

6/9 Helena Lampinen

Aila Katila

1/3

8/12
0/12
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YHDISTYS JA
SEN RESURSSIT

Liiverin toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu
10 varsinaista ja 10 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Vuonna 2015 hallitus kokoontui kaksitoista
kertaa. Näistä kokouksista seitsemässä käsiteltiin
uusia hankehakemuksia. Sekä varsinaiset että varajäsenet voivat osallistua kaikkiin kokouksiin ja
koulutuksiin. Liiverin hallitus noudattaa kolmikantaperiaatetta.

Hallitus osallistui Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien hallitusten kokous-ja koulutuspäivään, jossa
käsiteltiin mm. yhdistyslakiin liittyviä asioita. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön päällikkö Ritva Rintapukka esitteli Liiverin hallitukselle alueellista maaseutuohjelmaa.
Hallituksen puheenjohtaja Keijo Viertoma piti puheenvuoron Leader-ryhmien puheenjohtajien kokouksessa huhtikuussa strategioiden allekirjoittamistilaisuuden yhteydessä.
Liiverin jäsenet 2015
Jäsenet
Yhdistykset

S

Spopnonsored
sboyre
LIbIVy d
LIIV ERI
ERI

Yritykset
Yksityishenkiöt

Maksaneet
102

64

29

14

207

57

joista naisia

99

24

joista miehiä

107

33

Julkishallinto

4

3

Muut

7

4

349

142

Yhteensä
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Yhteensä

Liiverin nuorisojaosto osallistui Maailman
suurimpiin talkoisiin leipomalla munkkeja
ja sämpylöitä Jalasjärven Keskikylän lasten
maatalousnäyttelyyn.

Hallitus on asettanut alaisuuteensa kaksi jaostoa:
elinkeino- ja nuorisojaostot. Jaostot toimivat asiantuntijoina ja viestin välittäjinä Leader-strategian toteuttamisessa.

Elinkeinojaosto 2015

Vuonna 2015 elinkeinojaosto kokoontui viisi kertaa ja nuorisojaosto kuusi kertaa. Elinkeinojaosto
muun muassa sparrasi valmistelussa olevia yritystukihankkeita ja suunnitteli yritysryhmähankkeiden aktivointia.

Rami Mattila

yritysasiamies Ilmajoki, hallituksen jäsen

Reijo Hämäläinen

maaseutujohtaja Jalasjärvi, hallituksen jäsen

Eeva Jussila

asiantuntija, Into Seinäjoki

Leila Nuottivaara

yrittäjä, Leila’s Hyvät Maut

Ari Loukasmäki

toimitusjohtaja Uusyrityskeskus

pj Tommi Ylimäki

kehityspäällikkö, E-P:n yrittäjät

Sinikka Koivumäki

esittelijä ja sihteeri, toiminnanjohtaja

Nuorisojaosto 2015

Nuorisojaosto osallistui muun muassa RieskaLeaderin ja Keski-Piste Leaderin nuorten emännöintiin, teemahankkeen alahankkeiden pisteytykseen osana kehittämistyön oppimista sekä
Maailman suurimpiin talkoisiin. Hankearvioinnit
ovat avanneet nuorten silmiä alueen toiminnan
monipuolisuudesta ja muun muassa Nuoriso-Leaderin hankearvioinnin myötä nuoret ovat kokeneet päässeensä oikeasti vaikuttamaan asioihin.
Nuorisojaosto piti kokouksia hankekohteissa ja
erityisesti yrityskäynnit ovat olleet opettavaisia.

Kunta

Jäsen

Ilmajoki

Riia Huhtanen
Venla Villman
Petra Hakoniemi

Jalasjärvi

Carita Lahdenmäki

Seinäjoki

Heidi Kohtala
Ilari Hauhia
Loviisa Mäki
Mikaela Pihlajamäki

Liiverin hallitus

Johanna Hietanen, vuosikokouksesta lähtien
Hannemari Niemi ja Timo Urpala,
vuosikokoukseen saakka

Toimisto

7

Sinikka Koivumäki, Raija Ojaniemi,
Telle Lemetyinen ja/tai Irma Kortesuo,
teeman mukaisesti

Yhdistyksen työntekijät vuonna 2015:
toiminnanjohtaja, ETM Sinikka Koivumäki
taloussuunnittelija, MMM Raija Ojaniemi, (80 % työaika 1.6.–31.8)
suunnittelija, FM Telle Lemetyinen, (80 % työaika 1.6.–31.8)
kyläasiamies, HuK Irma Kortesuo, (70 % työaika 1.3.–31.5., palkaton vapaa 1.–31.7, 1.8–)
viestinnän ja it-tuki/siviilipalvelusmies, datanomi Joni Salmi (2.11.- )
tiedottaja, FM Sonja Pitkäjärvi, (tuntitöitä 15.8.–30.11, 50 % työaika 01.12.–) ei kuvassa

jääminen pois Liiverin alueesta sekä hankekauden
hidas käynnistyminen, jolloin uusien jäsenten rekrytointi on hankalaa.

Liiveri myönsi vuoden 2015 diplomin yhteistyöstä
Jalajärven kylille. Kylien välinen yhteistyö ja näkyvyys nousivat uudelle tasolle kylien yhteishankkeiden myötä. Hankkeiden päätyttyä yhteistyö
on kuitenkin jatkunut. Kyläyhteistyön malli, joka
hankkeessa luotiin, kannattaa ottaa käyttöön
muillakin alueilla.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustuu hankkeisiin ja ns. perusrahoitusta ei ole olemassa. Yhdistystoiminnan osuus kokonaisuudesta on pieni
ja sitä kautta tuleva varainhankinta pienimuotoista; lähinnä jäsenmaksut ja korkotuotot. Liiverin
tavoitteena on rahoittajan roolin lisäksi hakea
yhä vahvempaa kehittäjän roolia. Tämä tarkoittaa
käytännössä muun muassa. sitä, että toteutamme
myös itse hankkeita.

Henkilökunnan osin osa-aikaiset työsuhteet ja
palkaton vapaa olivat osa Liiverin toiminnan sopeuttamista ohjelmakausien vaihtumiseen. Vuonna 2015 Liiveri työllisti 3,8 henkilötyövuotta. Henkilöstö kävi vuosittaiset kehittämiskeskustelut.
Liiverin toiminnanjohtaja suoritti Innoventurerkoulutuksen.

Koko ohjelmakauden taloussuunnitelma perustuu
siihen, että toimintarahalla toteutetaan Leaderstrategiaa ja kun toimitaan esimerkiksi ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa, toteutetaan
eri ohjelmaa (alueellista maaseutuohjelmaa) ja
kulut kohdistetaan ko. hankkeeseen. Leaderstrategian aktivointi, viestintä, hankeprosessit ja
vaikuttavuuden arviointi työllistävät 2,2 htv, mikä
on budjetoitu toimintarahaan. Toimintarahan resurssit eivät riitä monien omien hankkeiden hallinnointiin. Liiverin alue on suuri, toimijat aktiivisia
ja alueella odotetaan Liiveriltä aktiivista kehittäjän roolia.

Liiverin toiminnan volyymi on vuonna 2015 ollut
noin 350 000 €. Hanketukisaamiset ovat vuodenvaihteessa olleet yli 160 000 €. Kun maksatuksia ei ole voinut hakea, on toimintaa rahoitettu
lainaamalla hankkeiden kuntarahaa. Hankekohtaiset budjetit ovat toteutuneet hieman maltillisemmin kuin on suunniteltu, sillä esimerkiksi
merkittävämpiä aktivointitoimia on siirretty vuodelle 2016. Yhdistyksen jäsenmaksut ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Tässä näkyy Kurikan
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Vuorelan Rauta/Asepaja M. Vuorela Seinäjoen
Ylistarosta oli ohjelmakauden ensimmäisiä
yritystuen saajia.
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LIIVERIN
TOIMINTA

4.1. Toiminta Leader-rahoituksella
Ohjelmakausi 2014–2020 alkoi käynnistyä vuoden
2015 aikana. Leader-hankehaut käynnistyivät toukokuussa. Liiverin hallitus päätti osaltaan ohjelmakauden ensimmäisistä yritystuista ja hankkeista 2.6.2015
pitämässään kokouksessa. Vuoden aikana käsitellyistä
34 hakemuksesta mikään ei saanut ELY-keskuksesta virallista päätöstä. Päätösten puuttuminen aiheutti sen,
että pääosan hankkeista toteuttaminen siirtyi. Niille,
jotka aloittivat toiminnan omalla riskillä, aiheutui taloudellisia haasteita; miten rahoittaa toiminta, kun
maksatuksia ei voi hakea. Investointien teko keskeytyi
ja pankkilainojen takaisinmaksuaikoja jatkettiin.
hyväksytty

kielteinen

koulutushanke

1

teemahanke

1

tiedonvälityshanke

peruttu

ei vielä käsitelty

yhteensä

1

yhteistyötoimenpide

1

yleishyödyllinen investointi

6

yleishyödyl. kehittäminen

7

1

yritystuki, investointi

7

2

yritystuki, perustamistuki

Hallituksen käsittelemistä 34 hakemuksesta myönteisen esityksen sai 28 hakemusta, joille myönnettiin
tukea yhteensä 1 335 737 €. Hankkeille myönnetystä
tuesta 53 % kohdistui yleishyödyllisille ja 47 % elinkeinollisille hankkeille. Ensimmäisen vuoden osalta varojen kohdentuminen elinkeinollisiin ja yleishyödyllisiin
hankkeisiin on mennyt suunnitelman mukaan. Rahoitettavaksi esitetyissä hankkeissa yksityisen rahoituksen osuus on merkittävä, yli 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi niissä tehdään talkoita 116 000 euron edestä.

1

117 180

1

160 475

1

1

1

78 400

1

7

238 782

2

11

352 586

9

307 044

5
28

hyväksytty euroa

4

1

11

3

5

81 270

36

1 335 737

Rohkeat yritykset ja Rakas kotiseutu -painopisteisiin on
tullut hyvin kehittämistoimia, kun taas Hyvinvoiva ympäristö ja Ruokaa läheltä -painopisteisiin tarvitaan lisää
aktivointityötä. Hyväksytyn hanke-esityksen saaneista
hakijoista puolet oli ensikertalaisia Leader-rahoituksen
saajina ja puolet oli sellaisia, jotka ovat aiemmin saaneet tukea Liiveristä.

Liiverin hyväksymien
hakemusten
Tavoite koko
kausi tuen jakautuminen
painopisteittäin:
Toteuma 2014−2015
2%

Rohkeat yritykset,
uudistuvat elinkeinot

Rakas kotiseutu,
vireämmät yhteisöt

15 %

12 %
34 %

Kulttuuri

Rohkeat yritykset,
uudistuvat elinkeinot

30 %

Hyvinvoiva ympäristö,
terveellisempi elämä

20 %

Vuonna 2015 Liiveristä esitettiin rahoitettavaksi 28 hakemusta. Näistä saatiin yhteensä 64 ”osumaa” strategiamatriisiin. Tavallista on, että esim. yleishyödylliset
investointihankkeet, kuten kokoontumistilan kunnostamiset, toteuttavat sekä Rakas kotiseutu että Hyvinvoiva ympäristö -painopisteitä. Hankkeiden osuminen
painopistematriisiin:

Kestävä kehitys,
lähiekologia

Rakas kotiseutu,
vireämmät yhteisöt

Tavoite koko kausi

Hyvinvoiva ympäristö,
terveellisempi elämä

44 %

35 %

Kv ja av-yhteistyö

Nuoret

Ruokaa läheltä, makuja
elämään

35 %

Ruokaa läheltä, makuja
elämään

Yhteisöllisyys ja
verkostot

”Villi kortti”

Rakas kotiseutu, vireämmät
yhteisöt

3

3

2

5

7

0

Rohkeat yritykset, uudistuvat
elinkeinot

5

1

6

5

6

2

Hyvinvoiva ympäristö,
terveellisempi elämä

2

1

1

5

7

0

Ruokaa läheltä, makuja
elämään

1

0

0

0

2

0

11

5

9

15

22

2

Yhteensä
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Liiveri
käynnisti
kauden
ensimmäisen
teemahankkeen ja tuki 25 yhdistyksen
pieniä investointeja. Esimerkiksi Ilmajoen
nuorisoseura hankkii rahoituksella uudet
näyttämöverhot.

Kolme perustamistukea on saanut yhdeksän pistettä
kymmentä mahdollisesta pisteestä. Yleishyödyllisistä
kehittämishankkeista parhaat pisteet (8/10) sai Peuralan kyläseuran historiaa, yhteisöllisyyttä, lähiliikuntaa
ja matkailua yhdistävä pieni yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke. Hankkeessa hyödynnetään
alkaneen hankekauden uutta mahdollisuutta yhdistää
eri hanketyyppejä.

Ohjelmakauden 2014–2020 hitaasta käynnistymisestä
huolimatta hankehaku käynnistyi aktiivisena heti kun
se oli mahdollista. Aktivointityö aloitettiin alkuvuodesta muun muassa avoimilla ovilla ja paikallislehtitiedotuksella. Hanke- ja yritystuista on käyty kertomassa eri
tahojen järjestämissä tilaisuuksissa ja lisäksi olemme
näkyneet muun muassa Ilmajoki tuottaa ja myy -markkinoilla sekä Kauhajoen ruokamessuilla. Merkittävimpänä uudistuksena viestinnässä oli Liiverin nettisivujen
uusiminen ja uuden sähköisen uutiskirjeen käyttöönotto. Aktivointia varten teetettiin myös infokortit sekä
erilaista jaettavaa materiaalia.

Liiveri käynnisti kuluvan ohjelmakauden ensimmäisen
teemahankkeen syksyllä. Hankkeen nimi on Tekemisen
meininkiä 2016 ja sillä halutaan tukea yhdistysten pieniä investointeja liittyen esim. viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Alahankkeiden haku aika oli 26.9–18.11.2015.
Hakuajan päättymiseen mennessä Liiveriin saapui 31
hakemusta, joista 25 hallitus teki myönteisen päätöksen. Hyväksyttyjen alahankkeiden budjetit vaihtelevat
1 185–10 000 euron välillä ja niiden yhteenlasketut
budjetit ovat 147 300 euroa. Hankkeen koordinointiin
on varattu 50 000 euroa. Alahankkeen toteutetaan
vuoden 2016 aikana.

Liiveri osallistui maa- ja metsätalousministeriön ja Mavin järjestämiin koulutuksiin sekä verkostopalveluiden
laatutyön sparraamiseen. Mavin järjestämät videokoulutukset ovat kustannustehokas tapa jakaa tietoa,
kunhan huolehditaan siitä, että koulutuksissa on aikaa
myös keskustella käsiteltävistä asioista ja että Leaderryhmillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin tarpeellisiin koulutuksiin. Videokoulutusten lisäksi on syytä
järjestää riittävästi myös fyysisiä tapaamisia, joissa voi
keskustella ja oppia yhdessä.

Liiverin saaman kokemuksen mukaan teemahanke ei
ole tuenhakijalle eikä Leader-ryhmälle hallinnollisesti
kevyempi kuin on ns. normaali hanke. Hakijan kannalta teemahankkeeseen vaaditaan samat asiakirjat kuin
itsenäisessä hankkeessa, lisäksi teemahankkeessa
päätöksentekoprosessi on hitaampi. Leader-ryhmän
näkökulmasta teemahankkeessa siirretään hakijan ja

Esimerkkejä hyvistä hankkeista ohjelmakaudelta 2014–
2020 on vaikea nostaa esiin, kun monikaan niistä ei ole
vielä käynnistynyt. Hallituksen antamien valintakriteeripisteiden mukaan suuria odotuksia on ladattu yritysten perustamistukiin ja niihin liittyviin investointeihin.
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Vanhemman väen virkistyspäivä keräsi
väkeä Kihniänkylälle Kyläköörissä on itua
-hankkeessa.

viranomaisen vastuuta hankkeesta Leader-ryhmälle,
mutta ryhmä ei voi ottaa tätä vastuuta heikommin
tiedoin kuin mitä viranomainen hankkeilta vaatii. Alahankkeiden toteutus- ja maksatusvaiheista Liiverissä
ei ole vielä kokemusta, mutta oletettavasti alahankkeiden maksuhakemusten käsittely on työlästä, ja sitähän
Leader-ryhmät eivät tee itsenäisissä hankkeissa. Lisäksi hakijoiden kanssa tehtävät sopimukset lisäävät ryhmän työtä.

täytymispäivä vanhemmalle väelle. Hanke oli Liiverin
hallinnoima ja siinä olivat kumppaneina Leader Suupohja ja Leader Yhyres. Hankkeen rahoitus tuli ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta.
Liiverin hallitus päätti jatkaa kylien kehittämistoimintaa omalla rahoituksella siihen sakka, kunnes uuden
ohjelmakauden Kylille-hankkeen hakemus voitiin jättää (28.5.2015). Hankkeeseen palkattiin kyläasiamies
ja siinä jatketaan kylien kehittämistä alueella. Hankkeessa kumppaneina ovat Leader Aisapari, Leader
Kuudestaan ja Leader Suupohja. Hankkeelle on haettu
rahoitusta EP:n ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta. Hankkeelle ei saatu päätöstä vuoden 2015 aikana,
mutta sitä on toteutettu ns. omalla riskillä luottaen
ELY-keskuksen kanssa käytyihin hankeneuvotteluihin.
Päätöksen viipymisen takia hankkeen toimia ei ole voitu toteuttaa täydellä teholla.

Perinteisesti Liiveissä on järjestetty aloituspalaveri
tuensaajille. Palaveri on järjestetty siinä vaiheessa, kun
hankkeista on saatu virallinen päätös ELY-keskuksesta.
Vuoden 2015 aikana järjestettiin muutamia aloituspalavereja niiden hakijoiden kanssa, joilla ei ollut aiempaa hankekokemusta, mutta jotka halusivat aloittaa
hankkeensa omalla riskillä ennen viranomaispäätöstä. Jatkossa näissä palavereissa tuodaan esille myös
valtakunnallisten teemahankkeiden olemassa olo ko.
teemoihin liittyvien hankkeiden kohdalla. Liiveristä
on myönnetty hankkeita muun muassa lähiruokaan ja
Green Careen liittyen.

Leader Suupohja haki vuonna 2015 Elle viestii -hanketta EP:n ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta. Hankkeella jatketaan Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien
viestintäyhteistyötä. ELY-keskus on tullut mukaan yhteisviestintään.

4.2. Toiminta muulla rahoituksella

Vuonna 2015 Liiverille myönnettiin maakunnan kehittämisrahasta tukea Kotokortteli-hankkeelle, jolla
laaditaan ns. kaupunki-Leader -strategia Seinäjoelle.
Varsinainen strategiatyö tehdään vuoden 2016 aikana.

Tammi-helmikuun 2015 oli käynnissä vanhan ohjelmakauden Kyläköörissä on itua! -hanke. Siinä järjestettiin
muun muassa valokuvauskurssi nuorille, päivitettiin
Ilmajoen ja Seinäjoen kyläesitteet ja järjestettiin virkis-
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REN-projektissa
tutustuttiin
lähiruuan
brändäykseen Ruotsissa. Jalasjärven kunta on
mukana kansainvälisessä verkostossa, jonka
myötä Liiveri loi suhteita Skaraborgin alueen
Leader-ryhmään.

teistä. Keskustelussa todettiin, että paikalliseen kehittämiseen vaikuttavat muun muassa kunta- ja valtiontalouden kiristykset ja aluehallinnon muutos sekä
kansainvälisesti huimasti kasvanut maahanmuutto. Liiverin alueella tapahtui kuntaliitos, kun Jalasjärvi liittyi
yhteen Kurikan kassa. Kurikka kuuluu Leader Suupohjan alueeseen. Toimintaympäristön muutokset tullevat
näkymään muun muassa kansainvälisen painotuksen lisääntymisenä kehittämistyössä ja kolmannen sektorin,
yritysten ja kuntien tiiviimpänä yhteistyönä.

Seinäjoen kaupunki myönsi ko. hankkeelle kuntarahan.
Kielteisen päätöksen Liiveri sai Raha-automaattiyhdistykselle jättämäänsä Luonnostansa virkiä -hakemukseen.
Liiveri on toteuttanut Nuoriso-Leaderia edelliseltä
ohjelmakaudelta vapautuneella kuntarahalla. Vuonna
2015 oli yksi Nuoriso-Leader-haku, johon saapui 11 hakemusta. Liiverin nuorisojaosto käsitteli hakemukset.
Liiveri oli mukana Jalasjärven kunnan Kansalaisten Eurooppa -rahoitusta saaneessa REN-projektissa. Projektin tapaamisissa luotiin yhteistyösuhteet ruotsalaisen
Leader Östra Skaraborgin kanssa ja jatkossa on tarkoitus käynnistää yhteistyötä liittyen mm. elintarvikealan
pienyrittäjyyteen ja kaupunki-Leaderin. REN-projektin
kautta Liiveri pääsi mukaan kansainväliseen verkostoon, jonka kanssa haettiin ja saatiin Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta ”Enhancing volunteering actions
and quality in Europe” -hanke. Hanke käynnistyy vuonna 2016 ja Liiveri järjestää hankkeen kumppanitapaamisen alueellaan keväällä 2017.

4.4. Tavoitteet seuraavalle vuodelle
Liiverin hallitus linjasi keskustelussaan, että vuonna
2016 jatketaan Pysyy ja paranoo -strategian laajaa
toteuttamista ja aktiivista tiedottamista sen mahdollisuuksista. Aktivoinnissa tuodaan esille kaikkia Pysyy
ja paranoo -strategian painopisteitä, mutta erityistä
huomiota kiinnitetään Ruokaan lähellä -painopisteen
esille tuomiseen, koska sen toteutuminen on lähtenyt
hitaimmin liikkeelle. Hankevalinnassa huomiota kiinnitetään yritystukien ja hankkeiden työllisyysvaikutuksiin. Liiveri voi toimia aiempaa proaktiivisemmin erilaisten kehittämisteemojen, kuten kansainvälisyyden,
suhteen.

4.3. Toimintaympäristön muutos ja
vaikutukset strategian toteuttamiseen
Liiverin hallitus kävi keskustelun tammikuussa 2016
edellisen vuoden toiminnasta, kehittämisympäristön
muutoksista ja alkaneen vuoden toiminnan painopis-
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Ilmajoen Könnin kyläseuran nuorisojaosto
kuvasi kotikyläänsä seinäkalenteria varten
Nuoriso-Leader-hankkeessa.

4.5. Leader-ryhmän oma toiminta ja
laatutyö

Vuonna 2015 Liiverin toiminnan laatuun vaikutti suuresti hankeketjun eli -prosessin toimimattomuus. Liiverissä oli mahdotonta tuottaa laadukasta hankeprosessia, kun tiedot hakujen avautumisesta ja tukien
päätöstenteon alkamisesta sekä ohjeistukset esimerkiksi perustamistuesta muuttuivat. Laadukas prosessi
edellyttää selkeitä käsittelyaikoja ja palvelulupauksen
asiakkaalle. Sitä ei pystytty antamaan. Laadukkaan tekemisen keskeinen mittari on tehokas lisäarvon tuottaminen, jossa hukkaa syntyy vähän. Nyt hukkaa on
syntynyt liian paljon moninkertaisena saman asian tekemisenä ja muina viivästymisen aiheuttamina lisätöinä. Liiveristä osallistuttiin Maaseutuverkostopalvelujen järjestämiin laatutyön sparrauspäiviin.

Ennakkoon oli ajateltu, että vuonna 2015 Liiverissä
huolehditaan edellisen ohjelmakauden laadukkaasta
päättämisestä. Tämä piti sisällään muun muassa viimeisten rahoitettujen hankkeiden ja koko ohjelmakauden loppumaksatukset. Loppuunsaattaminen tehtiin
ko. kauden kuntarahoituksella. Liiverissä hallitus ja
toimisto tekivät erityisen tarkkaa taloussuunnittelua
ohjelmakauden taitteeksi ja onnistuivat pitämään henkilöstön töissä hankalan taitekohdan ajan. Näin varmistettiin osaamisen säilyminen yhdistyksessä. Talouden
varmistamiseksi Liiveri jätti toimintarahan hankehakemuksen Maviin helmikuussa 2015. Päätös siitä saatiin
14.12.2015. Maksatusta toimintarahasta ei voinut hakea koko vuotena. Näin ollen Liiveri oli pakotettu rahoittamaan oman toimintansa lainaamalla rahaa kuntien hankkeille myöntämästä kuntaosuudesta.

4.6. Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä
Liiverin hallitus arvioi, että Liiveri on helposti lähestyttävä rahoittajaorganisaatio, jonka kontakti ruohonjuuritason toimijoihin on hyvä. On kuitenkin tiedotettava
Liiveristä myös niille toimijoille, jotka eivät sitä vielä
tunne. Pitää myös pystyä tunnistamaan alueen ns. pellepelottomat, joille voisi olla Leaderista tukea, mutta
jotka eivät sitä välttämättä osaa itse hakea. Lisäksi Liiverin roolia voidaan laajentaa rahoittajaorganisaatiosta aiempaa laaja-alaisemmaksi ja proaktiivisemmaksi
kehittäjäksi.

Uutta alkaneelle ohjelmakaudelle oli valintakriteerin
käyttö hankevalinnassa. Niiden käyttötavoista hallitus
kävi keskustelua vuoden aikana. Käytännön oppimisen
kautta päädyttiin siihen, että hallitus täyttää valintakriteeritaulukon käytyään keskustelun hankkeesta.
Mainittavaa on myös, että Liiverin hallitus uudistui suurelta osin ohjelmakausien vaihteessa. Nyt toimivalla
hallituksella ei juurikaan ole aiempaa hankepäätöskokemusta.
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Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELYkeskuksen yhteistapaamiseen oli kutsuttu
myös Mavin väkeä. Porukalla tutustuttiin
Asuntomessut 2016 -alueeseen.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja HY Ruralian yhteisiin, puolivuosittaisiin aamukahveihin. ELY:n kanssa
ei ole käyty omaa keskustelua, mutta on osallistuttu
aktiivisesti ELLE-ryhmään. Toimintarahan myönnön
siirryttyä Maviin olisi hyvä käydä kahden väliset keskustelut myös Mavin kanssa.

Ohjelmakausien vaihteessa aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI arvioi Liiverin asemaa aluekehittämisen
kokonaisuudessa. Arvioinnin mukaan Liiverin toiminta
on tarpeellista, koska moneen muuhun rahoituslähteeseen verrattuna se ulottuu ihmisten arkeen. Arvioinnin
mukaan tulevaisuudessa Liiverin pitää osallistua aiempaa enemmän alueelliseen kehittämisen yhteistyöryhmiin sekä olla mukana viemässä maakunnan kannalta
tärkeitä asioita eteenpäin.

Liiveristä vierailtiin ruotisissa Leader Östra Skaraborgissa ja sieltä tehtiin vastavierailu Liiveriin. Henkilöstö
emännöin Mavin tietojärjestelmäasiantuntijaa Tomi
Tiikkaista ja Japanin maaseutuministeriön Masayasu
Asaita, jonka Ilmajoki-päivästä vastasi hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 2015 aluekehittämisen verkoistoissa mukana
oloon panostettiin mm. siten, että Liiverin väki osallistuu muiden hankkeiden ohjausryhmissä. Liiverin puheenjohtaja on lasten ja nuorten hyvinvoinnin Epanetproferssuurin puheenjohtaja. Liiverin toiminnanjohtaja
kuuluu Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy:n Matkailun yhteistyö, HY Ruralian Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla, Ilmajoen kunnan etsivän nuorisotyö ja starttipaja sekä Into Seinäjoen Start up Lakeus hankkeiden
ohjausryhmiin. Liiverin kyläasiamies on HY Ruralian Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hankkeen ohjausryhmässä. Lisäksi toiminnanjohtaja on mukana erilaisissa työryhmissä, joista tärkeimpinä ELY-keskuksen
kanssa pidettävä ELLE-ryhmä ja maakunnan yhteistyöryhmän varajäsenyys. Toiminnanjohtaja on seudullisen
Yritys-Suomi -verkoston jäsen. Suunnittelija on Cultural
Finland -aluetiimin jäsen. Liiveri osallistuu Maaseutuverkostopalvelujen ja Mavin järjestämiin koulutuksiin
sekä Maailman suurimpiin talkoisiin. Liiveri osallistuu
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Liiverin hallituksen 2015 hyväksymät hankkeet
hnro

hakija

hankkeen nimi

hanketyyppi

€ kokonais
kustannus

€ Liiverin tuki

€ yksityinen
rahoitus

kunta

7543

Vuorela Mikko

Asepajan laajennus

yritystuki, investointi

68 813,00 €

13 762,60 €

55 050,40 €

Seinäjoki

7771

Lakeuden Koiraurheilukeskus Oy

Koiraurheilukeskuksen rakentaminen, vaihe2

yleishyödyllinen
investointi

79 300,00 €

51 545,00 €

27 755,00 €

Seinäjoki

9831

Perhekoti Niemelänrinne Oy

Perhekodin tilojen rakennusja muutostyöt

yritystuki, investointi

140 480,53 €

28 096,11 €

112 384,42 €

Ilmajoki

10028

JiiTee Sport Oy

Salibandyhalli Qmax Arenan
laajennusosa

yritystuki, investointi

939 700,00 €

187 940,00 €

751 760,00 €

Seinäjoki

10081

Peräseinäjoen Metsästysseura ry

Näätämajan laajennus

yleishyödyllinen
investointi

149 500,00 €

97 175,00 €

52 325,00 €

Seinäjoki

10555

Perhekoti Niemelänrinne Oy

Yrityksen perustamiseen
liittyvät menot

yritystuki, perustamistuki

7 673,00 €

7 673,00 €

- €

Ilmajoki

10986

Latvala Antti

Design-lemmikki-kalusteiden
valmistus ja myynti

yritystuki, perustamistuki

11 439,84 €

11 439,84 €

- €

Seinäjoki

10989

Latvala Antti

Design-lemmikki-kalusteiden
valmistus ja myynti, investointi

yritystuki, investointi

18 586,62 €

3 717,32 €

14 869,30 €

Seinäjoki

11537

Ilmajoen Liikunnan
ja Urheilun Tuki ry

Palloiluhalli paremmaksi
paikaksi

yleishyödyllinen
investointi

32 000,00 €

20 800,00 €

11 200,00 €

Ilmajoki

13165

Korpisaaren Säätiö

EPOpappila

yleishyödyllinen
kehittäminen

50 000,00 €

45 000,00 €

5 000,00 €

Ilmajoki

13400

Pienimäki Tarja

Liikkeenjohdon konsultointiyrityksen perustamininen

yritystuki, perustamistuki

20 545,00 €

20 545,00 €

- €

Ilmajoki

13455

SEK ( Suupohjan
kehittämis-yhdistys
hallinnoi)

Kulttuurikylpy

yleishyödyllinen
kehittäminen

22 250,00 €

20 025,00 €

- €

alueiden
välinen

13631

Kristiina Mäkimattila

Murupumpulasta
päätoiminen yritys

yritystuki, perustamistuki

6 612,00 €

6 612,00 €

- €

Seinäjoki

13651

Ylistaron puurakenne Oy

Tuotantotilalaajennus 2015

yritystuki, investointi

221 189,00 €

44 237,80 €

176 951,20 €

Seinäjoki

14226

Memorial Oy

MemoLed-hautamuistomerkki

yritystuki, perustamistuki

35 000,00 €

35 000,00 €

- €

Ilmajoki

14448

Liiveri

Tekemisen meininkiä 2016

teemahanke,
koordinointi

50 000,00 €

50 000,00 €

- €

Liiverin
alue

14448

Liiveri

Tekemisen meininkiä 2016

teemahanke
toimen-pide,
investointi

147 300,00 €

110 475,00 €

36 825,00 €

Liiverin
alue

14463

Jalasjärven Keskikylän kyläyhdistys

Maneesin ulkokenttähanke

yleishyödyllinen
investointi

23 412,95 €

15 218,42 €

8 194,53 €

Jalasjärvi

14595

Ammatillinen perhekoti Leppälä Ky

Kohon tupa

yritystuki, investointi

73 842,71 €

14 768,54 €

59 074,17 €

Seinäjoki

14669

Lakeuden Latu ry
(Aisapari ry hallinnoi)

Hirvijärvi-Varpula erämaavaellus-reitistön kehittämishanke

yleishyödyllinen
kehittäminen

12 731,13 €

11 458,02 €

1 273,12 €

alueiden
välinen

14731

Etelä-Pohjanmaan
Nuorisoseura r.y.

Kulttuuribuumi

yleishyödyllinen
kehittäminen

119 871,00 €

107 883,90 €

11 987,10 €

Liiverin
alue

15559

MLL Ilmajoen yhdistys

Nuorten Nurkka

yleishyödyllinen
kehittäminen

112 030,32 €

100 827,29 €

11 203,03 €

Ilmajoki

16143

SeAMK Oy

Karjatalouden tarkkailuhanke

yhteistyö-toimenpide

98 000,00 €

78 400,00 €

19 600,00 €

Liiverin
alue

17129

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Kimpasta voimaa maaseudulle

koulutushanke

130 200,00 €

117 180,00 €

13 020,00 €

Liiverin
alue

17302

Peuralan kyläseura

Peuralan historiareitti

yleishyödyllinen
kehittäminen

23 407,50 €

18 684,25 €

4 023,25 €

Ilmajoki

17307

Kurjennevan Eränkävijät r.y.

Alueen toimintaedellytysten
kehittäminen

yleishyödyllinen
investointi

22 393,00 €

14 555,45 €

7 837,55 €

Seinäjoki
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18131

Ilmajoen kunta

Bioklusterin solmukohta
Ilmajoen maatalousalan kampukselle

yhteistyö-toimenpide

54 120,00 €

48 708,00 €

- €

18541

SF Caravan

Lämmitysjärjestelmän muutos

yleishyödyllinen
investointi

60 750,81 €

39 488,03 €

21 262,78 €

Seinäjoki

18898

Kyrönmaan Fysioterapia

Kuntosalitoiminnan aloittaminen

yritystuki, investointi

72 606,00 €

14 521,20 €

58 084,80 €

Seinäjoki

Liiverin hallituksen hyväksymät Tekemisen meininkiä 2016 -teemahankkeen alahankkeet
hakija

alahankkeen sisältö

kustannusarvio

Ahonkylä-seura ry

Korkeushyppypatja ja telineet koulun kentälle, pop-up-teltta

3 200,00 €

Alapää-Seura, Nurmo

Frisbeegolf-radan rakentaminen

9 985,80 €

Eläkeliiton Jalasjärven yhdistys ry

Karaoke-taustalevyt, Boccia-pallot

3 000,00 €

Hanhikosken kyläseura

Hanhikosken pesäpallokentälle katos, heittopaikan muutostyöt

6 800,00 €

Hirvijärven Raittiusseura Säde XIV Ry

Keittiön liesiuuniyhdistelmä

5 000,00 €

Ilmajoen Luoman kyläseura ry

Suodatinkangas ja kivituhkapinnoite lähiliikuntareitille

3 000,00 €

Ilmajoen moottoripyräilijät ry

Lana motocross-radan lanaukseen

5 000,00 €

Ilmajoen museo- ja maamiesseura

Museoon välineitä AV-materiaalin esittämiseen

1 185,00 €

Ilmajoki

Ilmajoen Nuorisoseura

Juhlasalin paloturvalliset näyttämöverhot

Ilmajoen Rengon kyläseura ry

Lukittavan puulato ja turvallisempi laituri Ruissaareen

Ilmajoen Työväenyhdistys ry

Kokousvälineistö, äänentoisto, valaistuksen parantaminen,
tarjouluastiasto

10 000,00 €

Jokipii-Ahon Kyläyhdistys ry

Köysirata ja pöytäryhmät kylän puistoon

10 000,00 €

Lakeuden Elämysliikunta ry

Liikuteltava äänetoistojärjestelmä, karaokelaitteisto

Lakeuden Latu ry

Kattilannevan pitkospuiden, Latulaavun nuotiokehän parannukset ja pöytäpenkki-yhdistelmä

Lakeuden Ratsastajat ry

Estekalusto ja pitkän kouluradan aidat

9 500,00 €

Luopajärven nuorisoseura

Tietokone, tulostin ja teltta

1 740,00 €

MLL Ilmajoen yhdistys ry

Kokoustilan AV-välineistö

2 002,00 €

Nopankylän kyläseura

Ilmalämpöpumppu

2 000,00 €

Rytmi-instituutti

Kellaritiloihin näyttely studiolaitteista

Saveen kyläseura ry

Ilmalämpöpumppu ja takkaimuri kylätalolle

3 800,00 €

Seinäjoki-United ry

Maahockey-varustesetit

2 065,00 €

Y-KV hiihtojaosto

Numerolappuliivit ja viestisosuuslaput tapahtumien järjestämiseen

2 950,00 €

Ylistaron Kainaston nuorisoseura ry

Nuorisoseuran yläkertaan varastotilaa

9 904,00 €

Ylistaron metsästysseura

Savikiekkoheittimet compak-ammuntaan

9 928,00 €

Ylistaron Tapanin Nuorisoseura ry

Lämmitysjärjestelmän parannukset

2 790,00 €
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10 000,00 €
4 941,33 €

8 000,00 €
10 000,00 €

10 000,00 €

Kulttuurikeskus Herrala
Könnintie 27 A
60800 Ilmajoki
(06) 424 4000
www.liiveri.net

Liiveri on Leader-ryhmä, joka tarjoaa
toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.

