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HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

kiertotaloutta ja pyritään saamaan kylien vahvuudet
hyötykäyttöön. Merkittävä päätös oli myös käynnistää
Osallistuvat nuoret -hanke, jonka avulla Liiverin on mahdollista aktivoida nuoria osallistumaan kehitystyöhön ja
kansainvälisyyteen.

Vuosi 2020 jää varmasti meidän kaikkien mieliin koronapandemian takia. Kaikesta huolimatta Liiverissä Pysyy ja
paranoo -ohjelmaa on onnistuttu toteuttamaan suunnitellun mukaisesti. Iso kiitos tästä kuuluu ahkeralle ja
neuvokkaalle henkilöstöllemme, joka on epävarmoissa
ja alati muuttuvissa etätyön olosuhteissa jaksanut viedä
asioita reippaasti eteenpäin. Myös etäkokoukset ovat
meiltä hallituksen ja jaostojen jäseniltä sujuneet pienen
alkukangertelun jälkeen varsin mallikkaasti.

Ylistaron Kainasto valittiin vuoden
eteläpohjalaiseksi kyläksi ja nuorisoseuran
puheenjohtaja Asko Istolahti sai Liiverin
diplomin. Askoa onnittelevat Liiverin
puheenjohtaja Tarja Pienimäki ja
toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki.

Vuonna 2020 jatkettiin valmistautumista uuteen tulevaan ohjelmakauteen. Strategiatyötä varten on selvitetty Liiverin rahoittamien hankkeiden ja Liiverin oman
toiminnan vaikuttavuutta sekä tärkeiden sidosryhmien
näkemyksiä toiminnasta ja organisaatiosta. Pääasiallinen tehtäväkenttä strategiaprosessissa on kuitenkin
kohdistunut alueen ihmisiltä, yhdistyksistä ja yrityksistä
esille nousevien kehittämistarpeiden kartoittamiseen,
mikä työ jatkuu vielä kuluvan kevään ajan.

Yritykset, yhdistykset ja muut hanketoimijat ovat olleet
vuoden 2020 kuluessa aktiivisia, joten alkusyksyyn mennessä olimme tehneet rahoituspäätökset jo lähes kaikesta käytettävissä olevasta rahoituksesta. Hakijoiden
aktiivisuus on jatkunut edelleen keväälle tultaessa. Toivottavasti kehittämisinto jatkuu. Huolena tällä hetkellä
kuitenkin on, että korona heikentää yritysten ja yhdistysten taloudellisia ja henkisiä resursseja siinä määrin,
että kehittämisinto ja -mahdollisuudet kaventuvat.

Ennen uuden ohjelmakauden käynnistymistä on kuitenkin edessämme kaksi vuotta (2021–2022) kestävä ns.
siirtymäkausi, jona aikana toteutamme edelleen Pysyy
ja paranoo -ohjelmaa. Siirtymäkauden rahoitusta haimme kuluneen toimintavuoden lopulla ja rahoituspäätöstä odotamme maaliskuussa 2021. Edessämme on
työntäyteinen toimintavuosi. Toteutamme täysillä aikaisempaa kehittämisohjelmaamme ja samanaikaisesti
valmistelemme ja suunnittelemme uutta ohjelmaa. Kääritään hihat ja ryhdytään töihin!

Tärkeätä kuluneen vuoden toiminnassa oli saada jatkumaan kylien kehittäminen koko Etelä-Pohjanmaan
alueella toimivassa Kylille III-hankkeessa. Hankkeella
lisätään maaseudun asukkaisen osallisuutta, osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi edistetään
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Tarja Pienimäki, Liiverin puheenjohtaja
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Kylien kehittämistä on jatkettu aktiivisesti. Korona
vaikeutti merkittävästi Liiverin kansainvälistä kehittämistyötä. Sovittuja opintomatkoja jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään. Kansainvälistä yhteistyötä kuitenkin jatkettiin Matka-teemahankkeella sekä Leader
Östra Skaraborgin kanssa virtuaalisesti ja tulevaisuudessa yhteistyö painottuu nuoriin. Buustia toimintaan
goes Art -hanke on jatkanut nuorten kehittäjien ja kulttuurialan kehittämisen tukemista.

JOHDANTO

Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry eli
Leader Liiveri on Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen
alueiden kehittäjä. Liiverin Pysyy ja paranoo -ohjelma
vuosille 2014–2020 koostuu kahdesta strategiasta:
maaseutu- ja kaupunkistrategiasta. Maaseutustrategiasta toteutetaan muun muassa Leader-rahoituksella
sekä ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman rahoituksella, ja sen toteutusta jatketaan vuosina 2021–
2022 siirtymäkauden rahoituksen turvin. Kaupunkistrategian toteutus on jäänyt pieneksi.

Koronapandemia siirsi kehittämistyön, niin
kokoukset, hankeneuvonnan, koulutukset
kuin tapahtumatkin, verkkoon. Kansainvälisen
SaYouth-hankkeen palaverit pidettiin
virtuaalisina.

Vuosi 2020 oli kiireinen ja nykivä, siihen sisältyi paljon
uuden oppimista. Alkuvuodesta asetettiin tavoitteeksi,
että ohjelmakauden varat saadaan sidottua ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, jotta ELY-keskus ehtii tehdä
niistä päätökset. Pääsääntöisesti tässä onnistuttiin,
mutta sittemmin päätöksentekoaikataulua venytettiin
ja rahoitusta olisi kannattanut ”säästää” syksyllekin.
Syksyllä rahoitettiin vain yritystukia. Uuden CAP27suunnitelman käynnistymistä siirrettiin ensin vuodella ja sitten kahdella. Kausien väliin tuli ensimmäistä
kertaa siirtymäkausi. Sen varat saataneen käyttöön
alkuvuodesta 2021. Uuden oppimista liittyi paljon etätyöskentelykäytäntöihin. Webinaarien lisääntyminen
mahdollisti matalan kynnyksen osallistumisen moniin
koulutuksiin. Uuden strategian suunnittelua etätyöskentely vaikeutti, sillä nykyiset sähköiset välineet eivät
tue riittävästi luovaa yhdessä työskentelyä.

Pysyy ja paranoo -maaseutustrategiasta on myönnetty
Leader-rahoitusta yhteensä 40 hakemukseen. Lisäksi
teemahankkeiden alahankkeina on rahoitettu 17 toimenpidettä. Liiverin hallitus käsitteli vuoden aikana 56
hakemusta, joista 13 kappaletta sai kielteisen päätöksen. Osittain tämä on seurausta kauden rahoituksen
loppumisesta. Koronarajoituksista huolimatta hallitus
pystyi jatkamaan toimintaansa ja tekemään päätöksiä
sujuvasti. Koko ohjelmakauden aikana strategian painopisteistä eniten tukea on myönnetty yritysten ja elinkeinojen tukemiseen, mutta lähes yhtä paljon sitä on
myönnetty kotiseudun ja yhteisöjen tukemiseen.
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Hallituksen kokoonpano 2020
Varsinaiset jäsenet
Asukkaat

Yhteisöt

Varajäsenet

Läsnä

Tarja Pienimäki, pj,
kolmikantastatus syksyyn

7/7

Petra Hakoniemi

1/7

Jaakko Koskenkorva

3/3

Outi Mänty

2/3

Merja Välimäki

1/10

Päivi Alaniska

6/10

Anne Ojajärvi

6/7

Kirsi Huhtala

6/10

Pia Rita-Luopa

2/3
Masa Paavola

0/7

Janne Eteläaho

0/3

Jarmo Kallio
Julkiset

Läsnä

9/10

Timo Tuuri

0/7

Matti Koivuluoma

2/3

Sami Mäntymäki

6/7

Jaana Hurme

3/3

Mervi Mäenpää

4/7

Pirkko Ekoluoma

3/3

Reijo Hämäläinen

8/10

Jaakko Ristimäki
Timo Mylläri, vpj syksystä

Timo Tuomikoski

0/10

Hannu Ilomäki

7/10

Karri Kallio

0/10

Liiverin jäsenet 2020

Mika Yli-Petäys

0/10

Jäsenet
yhdistykset

Anne-Mari Tullila

0/10

5/10

Annina Rintamäki

1/10

yritykset

7/10

Yksityiset henkilöt

3/7

Tarja Pienimäki, pj,
kolmikantastatus syksystä

2/3
8/10

Minna Tuohisto-Kokko

Janne Lehtinen

7/10

Liiverin hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen
kertaa. Vuoden kolme ensimmäistä kokousta ja vuosikokouksen yhteydessä elokuussa ollut kokous pidettiin
perinteisesti fyysisinä kokouksina. Muut kokoukset pidettiin ns. hybridimallilla. Huolimatta muuttuneista kokousjärjestelyistä hallitusjäsenet osallistuivat määrällisesti kokouksiin yhtä paljon kuin aiemminkin. Jäsenten
osallistumisaktiivisuudessa on suuria eroja. Hallituksen
itsearviointikyselyn mukaan jäsenet olivat tyytyväisiä
uusiin kokousjärjestelyihin.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kurikan Jalasjärvellä
Jokipiin Pellava Oy:ssä elokuussa. Kokouksessa myönnettiin Liiverin kymmenes diplomi. Diplomin teema oli
Tulisieluinen kehittäjä, jollaiseksi arvioitiin Ylistaron
Kainaston nuorisoseura ry:n puheenjohtaja Asko Istolahti. Liiverin puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Tarja
Pienimäki Ilmajoelta. Tämä on hänen kolmas kautensa
puheenjohtajana, jota ennen hän toimi vuoden hallituksen jäsenenä. Pienimäki on osallistunut aktiivisesti
strategiavalmisteluun ja valtakunnalliseen Leadertoimintaan muun muassa toimimalla puheenjohtajana
Leader-puheenjohtajien tapaamisessa.

10/10

Osku Ketola, vpj syksyyn

Arja Ketoja
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YHDISTYS JA
SEN RESURSSIT

Kaikki

Maksaneet

103

77

48

36

133

66

kunnat

3

3

muut julkiset

4

4

291

186

yhteensä

Hallitus piti tammikuussa vuosittaisen arviointi ja linjauskokouksen. Helmikuussa aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI piti hallitukselle arviointityöpajan, joka oli
osa MDI:n Liiveristä toteuttamaa arviointia. Syyskuussa
hallitus piti strategiapainotteisen työpajan, jossa hyödynnettiin luovia menetelmiä.
Liiverin hallituksen alaisuudessa toimii kolme jaostoa: elinkeinojaosto, nuorisojaosto ja strategiaryhmä.
Strategiaryhmän tehtävänä on toimia työrukkasena
CAP27-valmisteluun liittyvissä asioissa. Strategiaryhmän kokoonpano vaihtui vuoden aikana. Koko vuoden
ryhmään kuuluivat Tarja Pienimäki ja Reijo Hämäläinen
hallituksesta sekä Sinikka Koivumäki ja Telle Lemetyinen toimistolta. Syksyyn asti siinä olivat jäseninä Mervi
Mäenpää ja Osku Ketola, sitten heidän tilalleen tuli
Timo Mylläri. Ryhmä kokoontui neljä kertaa. Se mm.
käsitteli aluekysymystä ja maaseutu-kaupunkirajausta.
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Elinkeinojaosto 2020
Rami Mattila

yritysasiamies Ilmajoki

Reijo Hämäläinen

maaseutupäällikkö Kurikka,
hallituksen jäsen

Eeva Jussila

asiantuntija Into Seinäjoki

Leila Nuottivaara, pj.

yrittäjä Leila’s Hyvät Maut

Ari Loukasmäki

toimitusjohtaja Uusyrityskeskus

Heikki Risikko

toimitusjohtaja E-P:n Yrittäjät

Jussi-Pekka Kurkka

yritysasiamies Kurikka

Jarmo Kallio

hallituksen jäsen

Sinikka Koivumäki, esittelijä ja
sihteeri

toiminnanjohtaja Liiveri

Nuorisojaosto 2020
Kunta

Jäsen

Ilmajoki

Outi Mänty
Sofia Ojala
Riina Ala-Huikku

Jalasjärvi

Hanne Kujanpää
Hanna Kuhna
Niko Luokkakallio

Seinäjoki

Sofia Douka
Karoliina Tuikka
Miia Nortunen
Tatu Nortunen

Liiverin hallitus
Päivi Alaniska
Liiverin toimisto
Telle Lemetyinen
Noora Riippi

Ryhmä tapasi Isokyrön, Ilmajoen, Kurikan ja Seinäjoen
kuntajohtajien kanssa. Palaveri pidettiin Isokyrön aloitteesta ja sen tarkoituksena oli tunnustella kunnan siirtymistä Leader Yhyreksestä Liiveriin. Sittemmin aloite purkautui, kun MMM muutti ohjeistustaan Leader-ryhmien
asukaslukuminimeistä CAP27-suunnitelmaan.
Elinkeinojaoston tehtävänä on toimia viestinvälittäjänä
Liiverin ja alueen yrittäjien ja elinkeinotoimijoiden välillä
sekä sparrata saapuneita Leader-yritystukihakemuksia.
Jaosto kokoontui kahdeksan kertaa.
Nuorisojasto toimii linkkinä alueen nuorten ja Liiverin
välillä sekä aktivoi ja arvioi Nuoriso-Leader-hakemuksia.
Jaosto suunnitteli ja toteutti uudenlaista sometoimintaa Liiverissä. Lisäksi jaosto osallistui valtakunnalliseen
nuoriso-Leader-toimintaan; Karoliina Tuikka ja Lemetyinen osallistuvat järjestettyyn valtakunnalliseen tapaamiseen Ellivuoressa ja jaosto tuotti aineistoa nuorisoLeader-brändiin. Jaosto kokoontui neljä kertaa.
Vuoden 2020 aikana Liiverissä työskenteli kuusi henkilöä pidempiaikaisessa työsuhteessa ja yksi tuntityöntekijä. Henkilötyövuosia tehtiin yhteensä 4,7, joista
Leader-toimintarahalle 2,7. Edellisvuoteen verrattuna
henkilötyövuosia oli noin 0,7 vähemmän. Tähän vaikutti
muun muassa koronan vuoksi siirtyneet tapahtumat ja
kansainvälinen kehittäminen. Ns. perushenkilöstö on ollut töissä jo pitkään. Alkuvuodesta töissä oli lisäksi kan-
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sainvälisyyskoordinaattori ja loppuvuodesta mukaan
tuli tiedottaja, jonka tehtävät suuntautuvat nuoriin ja
kansainvälisyyteen. Lisäksi hankittiin viestintäpalveluja
ostopalveluna.
Vuonna 2020 Liiverin oman projektitoiminnan volyymi oli noin 345 000 euroa, josta Leader-toimintarahan
osuus oli 204 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaminen hankkeiden osuus oli noin 82 000
euroa (Kylille 2 ja 3 sekä ViestiEllen). Liiverin omasta
kehyksestä rahoitettujen hankkeiden osuus oli noin 59
000 euroa. Tästä Liiveri - Skaraborg -hankkeen osuus oli
21 000 euroa, Vaikuttavuutta ja Viestintää -hankkeen
23 000 euroa ja teemahankkeiden koordinointiosien (3
kpl) yhteensä 15 000 euroa. Liiverin tilintarkastajana
toimi HT-tilintarkastaja Matti Ylkänen, varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Hannu Paunikallio.
Työntekijät:
•
•
•
•
•

toiminnanjohtaja, ETM Sinikka Koivumäki
taloussuunnittelija, MMM Raija Ojaniemi
suunnittelija, FM Telle Lemetyinen
kyläasiantuntija, HuK Irma Kortesuo
tiedottaja, FM Noora Riippi 18.5.–30.6., tuntitöitä
10.8. –30.9. 50 % työaika, 1.10. lähtien 60 % työaika
• kv-koordinaattori, FM Paula Vannesluoma, 30.6.
saakka 80 % työaika
• valokuvaaja Markus Loppi 11.5.– 30.6. tuntitöitä
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LIIVERIN TOIMINTA

Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä -painopisteellä edistetään kulttuuria ja liikuntaa hyvinvoinnin
lähteenä, vihreää hyvinvointia ja ympäristön viihtyvyyttä. Painopisteestä on rahoitettu erityisesti yleishyödyllisiä investointeja, joilla on lisätty alueen harrastusmahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi koirapuisto,
suunnistuskartat ja uimarannan kunnostus.

4.1. Strategian toteuttaminen
Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt -painopisteen
avulla tavoitellaan asukas- ja kylätoiminnan aktivointia ja uudistamista, asumisen monimuotoisuutta sekä
yhteisöllisyyden uusia muotoja. Vuonna 2020 painopisteestä rahoitettiin esimerkiksi Piirin portit auki -hanke. Sen avulla aktivoidaan aiemmin suljettuna olleen
sairaala-alueen kehittymistä yhteisölliseksi ihmisten
kohtaamisen ja yrittämisen alueeksi. Painopisteestä
rahoitettiin myös yleishyödyllisiä investointeja kuten
ooppera-areenan orkesteritila, kesäteatterin sosiaalitilat, metsästysmajan ja avantosaunan laajennukset sekä
kaksi laajakaistainvestointia.

Autokorjaamo Aki Välimäki Jalasjärveltä
laajensi korjaamoaan ja hankki uusia laitteita
palvellakseen laajentunutta asiakaskuntaansa
yhä paremmin.

Ruokaa läheltä, makuja elämään -painopisteessä kehitetään lähiruokaa ja sen saatavuutta sekä ruoka- ja
ruokailukulttuuria. Koko ohjelmakauden aikana tästä
painopisteestä ei ole rahoitettu kovin montaa tointa.
Rahoittamista on vaikeuttanut muun muassa alkutuotantoon liittyvät tukikelpoisuuden rajoitukset. Vuonna
2020 painopisteestä rahoitettiin Kasvua elintarviketeollisuuden investoinneista -yritysryhmähanke.

Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot -painopisteen tavoitteena on elinkeinoelämän vahvistaminen
sekä yhteistyö, verkostot ja yhteisöllisyys. Vuonna
2020 rahoitettiin 21 yritystukea ja kuusi elinkeinojen
kehittämishanketta. Yritystuista yli puolet suuntautui
alkaville yrityksille. Perustamistukia myönnettiin 14 ja
investointitukia seitsemän. Tilitoimistoyrittäjien osaamista lisätään koulutushankkeella ja maatalousyrittäjien digitaitoja kehittämishankkeella. Kahteen kylään
rahoitetut laajakaistainvestoinnit vahvistavat myös yritysten ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Saapuneiden hanke- ja
yritystukihakemusten
määrä
Yritystuki

2020

113

30

95

26

Teemahanke

7

0

Toimintaraha

3

0

218

56

Kehittämishanke

Yhteensä
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2015–2020

Hankehakemuksia saapui 26 kappaletta. Näistä kahden
käsittely oli kesken vuoden vaihteessa 2020–2021 ja
yhden hakija oli peruuttanut. Hakemuksista yli puolet
oli yleishyödyllisiä investointihankkeita. Niiden osuus
Liiverin rahoittamista hankkeista on kasvussa. Saapuneista yhdeksästä kehittämishankehakemuksesta yli
puoleen tehtiin kielteinen päätös. Jatkossa on syytä
miettiä, miten kehittämishankkeiden aktivointia ja neuvontaa kehitetään, jotta hakemuksia saadaan nykyistä
enemmän, ja jotta ne menestyvät nykyistä paremmin
rahoituspäätöksenteossa. Saapuneista 30 yritystuesta
19 on saanut myönteisen ja kuusi kielteisen päätöksen.
Viiden yritystukihakemuksen käsittely oli kesken vuodenvaihteessa. Yksi yritystuki siirrettiin rahoituksen
loppumisen vuoksi Elyyn.

Vuonna 2020 Liiveriin saapui 56 hakemusta, näistä 30
oli yritystukia ja 26 kehittämishankkeita. Lisäksi hallitus
käsitteli kaksi alueiden välistä yritysryhmähanketta.
Saapuneiden hakemusten määrä on kasvanut vuosittain. Hanke- ja yritys tukitiedusteluja tuli 192 kappaletta, joista 19 ohjattiin muualle rahoitettavaksi. Tiedusteluista 65 % on yritystukitiedusteluja.
Euromääräisesti Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot sekä Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt -painopisteet ovat toteutuneet yli tavoitteen. Vastaavasti
kaksi muuta painopistettä on alitoteutunut suunnitellusta. Edellisvuodesta painopisteiden väliset suhteet
ovat pysyneet samoina.

JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN STRATEGIAN PAINOPISTEISIIN
painopiste

Kiinteät laajakaistat ovat maaseudun
perusinfrastruktuuria. Ohjelmakauden
aikana Liiverin tuella on rakennettu kolme
kyläverkkoa Kurikan Jalasjärvelle. Jatkossa
Liiveristä aktivoidaan tuen hakemista
verkkoinvestointeihin.

koko kausi

josta 2020

Tavoite 2014–2020

Toteuma 2014–2020

Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä

2 368 013

505 900

30 %

38 %

Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt

2 623 766

580 027

35 %

42 %

Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot

838 227

200 633

20 %

13 %

Ruokaa läheltä, makuja elämään

423 146

29 724

15 %

7%

6 253 151

1 316 283

100 %

100 %
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Syksyllä 2020 järjestettyyn kyläkyselyyn vastasi
68 henkilöä. Tärkeimpinä asioina esille nousivat
kylän oma tapahtuma, kokoontumistila,
yhteishenki, ulkoilureitit sekä oma koulu.
Kehitettävää löytyy toiminnan uudistamisessa,
asukkaiden aktivoinnissa ja nuorten saamisessa
mukaan toimintaan.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistä Kylille II
-hanketta toteutettiin maaliskuun 2020 loppuun saakka. Vuonna 2018 käynnistyneen hankkeen viimeisinä
toimenpiteinä suunniteltiin ja järjestettiin eri yhteistyötahojen kanssa tilaisuuksia turvallisuudesta, varautumisesta, kumppanuudesta ja digitaalisuudesta.

sa saatiin tietoa, miten viranomainen toimii ja mikä on
vapaaehtoisten rooli arjen häiriötilanteissa. Puheenvuoroja pitivät palopäällikkö Juha Turkulainen, maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen, valmiuspäällikkö Aki
Valonen, hankekoordinaattori Minna Laihorinne ja kyläturvallisuusasiantuntija Aana Vainio.

Ennen koronaepidemiasulkua järjestettiin Turvallisesti
kotona ja kylällä -tilaisuus Ilmajoella yhteistyössä E-P:n
Sydänpiirin ja SPR:n Länsi-Suomen piirin Iskua EteläPohjanmaalle -hankkeen kanssa. Alkuvuonna järjestettiin Jalasjärvellä kaksi kuituverkkoiltaa yhdessä Kurikan
kaupungin kanssa. Seinäjoen kaupungin kanssa järjestetyillä yhteisötreffeillä jaettiin tietoa tukihauista sekä
tehtiin tapahtumien aikajanaa. Ilmajoen ja Jalasjärven
kylien yhteistyöryhmien kevätkauden kokouksiin osallistui virkamiehiä, joiden kanssa kylien edustajat keskustelivat.

Liiverin painopisteenä Kylille III -hankkeessa jatkui
edelleen turvallisuus ja varautuminen. Muita painopisteinä ovat hyvinvointi, kestävä kehitys ja osallisuus. Tähän teemaan liittyen järjestimme Seinäjoen kaupungin
kanssa kylien ja kaupunginosien kehittämisstrategian
työpajat, jotka ovat myös osa Liiverin tulevan kauden
suunnittelua. Myös yhteisötreffien järjestämistä jatketiin. Loppuvuodesta kokeiltiin virtuaalisen kyläkahvilan
toteuttamista. Tämä kohtaamismuoto tulee varmasti
jatkumaan, sillä se mahdollistaa kokemusten jakamisen eri puolilla Liiverin aluetta asuvien kylätoimijoiden
kesken. Asukkaiden hyvinvointia edistettiin järjestämällä Ilmajoen kunnan, yhdistysten ja yritysten kanssa
elokuussa Seitsemän sillan kulttuuripyöräily -tapahtuman. Kylien kehittämistyön näkyväksi tekemiseksi sekä
vaikuttavuuden arvioimiseksi kokeiltiin kolmen kylän
kanssa muistelutyöpajoja, joissa koottiin aikajanalle
kylän kehittämistoimet vuosien saatossa. Muistelutyöpajat olivat osa Vaikuttavuutta ja viestintää -hankkeen
toimintaa.

Kylille III -hankkeen käynnistyessä huhtikuun alussa
kyläasiantuntijaa työllisti poikkeusolojen mukanaan
tuoma vapaaehtoisten valmiuden kartoittaminen ja
koordinointi kuntien ja seurakuntien organisoimiin riskiryhmien asiointiavun tehtäviin. Poikkeustilanne toi
myös tullessaan osallistumiset Vapaaehtoisen pelastuspalvelun viikoittaisiin koronainfoihin. Keskeisenä
toimenpiteenä oli Turvallisuus kuntoon kylillä -webinaarin järjestäminen marraskuussa. Osallistujia oli yhteensä liki viisikymmentä ympäri Suomea. Webinaaris-

13

Liiverin tavoitteena on saada muuta kuin Leader-rahoitusta ohjelmansa toteuttamiseen kaksi miljoonaa
euroa. Tästä on toteutunut vuoden 2020 loppuun mennessä 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 tätä pottia ei
pystytty kasvattamaan. Aiemmin Liiverin on saanut tukea Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta SaYouth-hankkeelle, jolla edistetään nuorten kansainvälisyyttä ja
osallisuutta kahdeksan hankepartnerin kanssa. Tämän
hankkeen käynnistyminen siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 koronapandemian vuoksi.

Alkuvuodesta 2020 oli vielä käynnissä eteläpohjalaisten Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteisviestintähanke. Yhteisviestinnän ytimiä ovat uhoo.fi-nettisivut
ja -uutiskirje. Hankkeen päätyttyä sen käynnistämiä toimia on jatkettu Leader-ryhmien normaalina toimintana.
Selvää on, että mikäli yhteisviestintää halutaan tehdä
korkealla profiililla, pitää sitä olla vetämässä viestinnän
ammattilainen.

Liiverin nuorisojaosto on toiminut vuodesta
2011. Nyt otetaan valtakunnallisesti isoja
askeleita nuoriso-Leaderin kehittämiseksi ja
brändäämiseksi. Valtakunnallisessa Leadernuorten tapaamisessa oli mukana Justimus.

Liiveri on tehnyt jo joitakin vuosia yhteistyötä ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin kanssa. Ryhmillä on
yhteinen Liiveri–Skaraborg-hanke. Alkuvuodesta 2020
neljä yrittäjää ehti osallistua Ruotsiin suuntautuvaan
yrittäjävaihtoon. Yhteensä viiden yrittäjävaihdossa olleen yrittäjän kokemuksista tehtiin esite, joka toimii
ruohonjuuritason innoittajana yritysten kansainvälistymiseen. Yrittäjävaihtohakemuksista kaksi jouduttiin
hylkäämään pandemian vuoksi. Maaliskuun loppuun
suunniteltu ruotsalaisten ryhmävierailu Liiverin alueella jouduttiin viime metreillä peruuttamaan. Hankkeessa työskennelleen koordinaattorin määräaikainen
toimi päättyi kesäkuussa. Hankkeen toimet ajettiin alas
syksyksi. Hankkeeseen suunniteltujen matkojen toteuttamisesta luovuttiin. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltiin uusia toteuttamistapoja yhteistyön ja paikallisen kansainvälistymisen aktivointiin.
Hankkeen toiminta jatkuu vuonna 2021.

Liiveri on myöntänyt Nuoriso-Leader-rahaa nuorten
omiin projekteihin vuodesta 2014 lähtien. Tukea on
myönnetty noin 70 projektille. Vuonna 2020 oli kaksi
hakua. Keväällä tukea myönnettiin yhdelle ja syksyllä
kahdelle projektille. Kevään hausta hakijat peruuttivat
hakemuksiaan, koska niissä oli kyse tapahtumien järjestämisestä, mikä ei onnistunut ensimmäisenä korona
vuonna.
Liiverin kyläasiantuntija neuvoo Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta haettavien yleishyödyllisten investointihankkeiden hakijoita hakuprosessissa. Vuonna
2020 ELY-keskus myönsi tukea viidelle Liiverin alueelle
haetulle investointihankkeelle. Näiden yhteenlasketut
budjetit olivat yli 550 000 €.
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Vuonna 2020 Liiverissä työskenneltiin kolmen teemahankkeen kanssa. Matka-teemahankkeen haku oli
syksyllä 2019 ja päätökset tehtiin alkuvuodesta 2020.
Hakemuksia tuli 17, joista 10 sai myönteisen päätöksen. Vain yksi Ilmajoen Oppaiden matka toteutettiin
elokuussa. Muut matkat odottavat rajoitusten poistumista.

Luistinkoppi voi olla muutakin kuin luistinkoppi,
se voi olla vaikka yhdessä tehty muraali. Buustia
toimintaan goes ART -teemahanke toi taitelijat
mukaan kehittämistyöhön.

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet eivät ole olleet
merkittävä osa Liiverin toimintaa. Liiveri on kuitenkin
aktiivisesti mukana valtakunnallisessa nuoriso-Leader
-työryhmässä. Aiheen ympärille käynnistyy vuonna
2021 uusi koordinaatiohanke, joka näkynee aiempia
hankkeita vahvemmin Liiverin työssä.

4.2 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Seinäjoen alueella on kehitetty ns. maaseututaidemallia. Yksi osa sitä on ammattitaitelijoiden työllistymisen
edistäminen maaseudulla. Liiveri on edistänyt asiaa
muun muassa käynnistämällä Buustia toimintaan goes
ART -teemahankkeen. Sen avulla viisi yhdistystä palkkasi taiteilijan tai taitelijoita tekemään yhteisöllistä taidetta ja kaksi yhdistystä palkkasi nuoren kehittämään
toimintaansa. Aiemmissa Buustia toimintaa -hankkeissa on voitu palkata pelkästään nuoria. Taitelijoiden
avulla mm. tehtiin tarinallinen sisältö leikkipuistoon,
yhteisöllinen ja videoitu muraali kyläyhdistyksen luistelukopin seinään sekä hohtava avaruusalus, maahisia
ja kantotaidetta luontopolulle. Hankkeista saadut kokemukset luovasta kehittämisestä ovat ainutlaatuisia
ja rohkaisevat luovan toiminnan tuomiseen mukaan
kehittämiseen.

Liiveri on profiloitunut strategiansa mukaisesti alkavien yrittäjien ja yritysten tukijana. Yritystukia on kaudella 2014–2020 myönnetty kaikkiaan 87 kappaletta,
joista alkavia yrityksiä on ollut 51. Liiverin yritystuista
noin 60 % on suuntautunut alkaville yrityksille, kun Elykeskuksen vastaava luku on 8 % ja Etelä-Pohjanmaan
Leader-ryhmien yhteensä 20 %. Yritystukien kautta on
syntynyt 164 uutta työpaikkaa siinä vaiheessa, kun yritystuen loppumaksua on haettu. Tähän lukuun tulee
kuitenkin suhtautua varauksellisesti, sillä tuen todellinen vaikuttavuus näkyy muutaman vuoden kuluttua.
Kehittämishankkeissa on vuodesta 2015 tehty yhteensä yli 61 000 tuntia talkoita, mikä on noin 32 henkilötyövuotta. Strategialle asetettu 25 000 talkootunnin
tavoite on ylitetty reippaasti. Hankkeiden aktivointitilaisuuksiin on osallistunut 41 141 ihmistä. Hankkeisiin
on työllistynyt hankeaikana palkkatyöhön 58 henkilötyövuotta, josta alle 29-vuotiaita on ollut 14 henkilötyövuotta.

Turvallisuus ja energia -teemahankkeen toimenpiteet
toteutettiin vuonna 2020. Yksi alahankkeista peruuntui, mutta seitsemän toteutui suunnitelmien mukaan,
ja toteutuneiden toimenpiteiden kustannukset olivat
yhteensä noin 34 570€.
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Hellsten Flooring Ltd. Oy valmistaa ja markkinoi
kudottuja Tuuli-lattiapäällysteitä. Uuden Nordic
Tuuli Flooring malliston kehittämisessä Liiverin
tuella oli suuri merkitys

Hanke- ja yritystukien hakijoita on ollut kaiken kaikkiaan
223 kappaletta, joista myönteisen päätöksen on saanut
173 hakijaa. Myönteisen päätöksen saaneista 129 on ollut uusien hakijoiden hakemuksia. Strategian tavoite on
reilusti ylittynyt uusien hakijoiden osalta (tavoite 50).

taa. Alkuvuodesta 2021 julkistettiin yhteistyösopimus
bulgarialais-brittiläisen miehittämättömiä rahtilentoja kehittävän yhtiön kanssa. Seinäjoen lentokenttä on
valikoitunut verkostoon keskeisen sijainnin ja kattavan
yritysverkoston vuoksi.

Pienistä hankkeista syntyy itseään suurempia kokonaisuuksia. Liiveri on toteuttanut neljä Buustia toimintaa
-teemahanketta, joista kolme on rahoitettu Leader-rahoituksella ja yksi Kuortaneen Säästöpankkisäätiön rahoituksella. Näiden hankkeiden avulla yhdistykset ovat
palkanneet noin 40 nuorta kehittäjää kehittämään toimintaansa. Nuorten kehittäjien lyhyet työsuhteet ovat
käynnistäneet osassa yhdistyksistä laajemmat kehittämis- ja uudistusprosessit. Parhaat tulokset nuorten
työstä on saatu, kun heille on annettu aidosti tilaa kehittää uutta. Viimeisimmässä Buustia toimintaan goes ART
-hankkeessa viisi yhdistystä palkkasi taiteilijan tai taitelijoita kehittämään yhteisön toimintaa. Näistä hankkeista saadut kokemukset ovat niin hyviä, että toimintaa on
syytä jatkaa. Sille on myös jatkuvaa kysyntää kentältä.

4.3 Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI arvioi Liiverin
roolia ja lisäarvoa paikallisessa kehittämisessä. MDI:n
toteuttaman Liiverin lisäarvoselvityksen mukaan Liiveri
on arvostettu ja osaava paikalliskehittäjä, jonka lisäarvo on erityisesti seudullisen ja paikallisen kehittämisen
edistämisessä.
Liiverissä on käytössä arviointityötä ohjaava Arvioinnin
kolme kehää -malli, joka ohjaa jatkuvaa seurantaa, ohjelma-arviointia ja arviointikyselyjä. Liiverin hallitus piti
vuosittaisen arviointikokouksen alkuvuodesta ja erillisen tulevaisuuspajan syksyllä.
Korona vaikutti Liiverin järjestämien tilaisuuksien määrään ja luonteeseen vuonna 2020. Tilaisuuksia järjestettiin kuusi ja niiden lisäksi osallistuttiin 35 muiden
järjestämiin tilaisuuksiin. Näihin osallistui yhteensä 817
henkilöä. Kylille II ja III -hankkeissa järjestettiin 25 tilaisuutta ja oltiin mukana neljässä muiden järjestämissä
tilaisuuksissa. Tilaisuuksia järjestettiin osittain etäyhteyksillä.

Vaikuttavaa ja innovatiivista kehittämistyötä tehdään
muun muassa Into Seinäjoen Airport Hub -hankkeessa,
joka on kansainvälinen maaseutulentokenttien kehittämishanke. Hankkeessa on mukana kahdeksan maata ja
sitä koordinoi Virosta LAG Tartu County Development
Association. Vähäliikenteiselle Seinäjoen lentokentälle
on hankkeen vaikutuksesta löytymässä uutta toimin-
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Lehtijuttuja saatiin talteen 111 kappaletta. Viestintää
siirretään yhä enemmän ja enemmän sähköisiin välineisiin. Sähköistä uutiskirjettä lähti 6 kappaletta noin
2 000 sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirjeen avausprosentti on vakiintunut noin 25–30 %, jota voidaan
pitää hyvänä. Liiverin Facebook-sivulla on 905 seuraajaa. Instagram-seuraajia on 322. Erityisesti Instagramin hyödyntämiseen viestinnässä keskitytään vuonna
2021. Sen kautta tavoitetaan nykyistä paremmin nuoria ja nuoria aikuisia. Twitter-tilillä on 82 seuraajaa. Liiverin nettisivuilla oli vuoden 2020 aikana yhteensä 19
378 (2019: 15 406) istuntoa. Liiveri tekee viestinnällistä
yhteistyötä eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa.
Yhdessä muun muassa julkaistaan Uhoo-uutiskirjettä.
Myös ELY-keskus osallistuu yhteisviestintään. Ryhmien
yhteinen viestintähanke päättyi vuonna 2020.

tustyöskentelyn palkitsevana. Hallituksen toimintaa
voitaisi helpottaa kehittämällä Hyrrä-järjestelmää nykyistä käytettävämmäksi. ELY-keskuksen kanssa pidetyssä kumppanuustapaamisessa todettiin, että ELY:n ja
Liiverin välinen yhteistyö toimii. Tapaamisessa keskusteltiin kuluvan ohjelmakauden jäljellä olevien varojen
sidonnasta ja CAP27-suunnitelman valmistelusta ja siihen liittyvistä aluerajauksista.
Kehittämishankkeiden ja yritystukien tulosten arviointia tehdään vuoisraportoinnin yhteydessä, mutta siihen
pitäisi olla enemmän aikaa ja resurssia. Uusien työntekijöiden perehdyttämistä varten on käytössä ns. perehdytyskansio. Uusille hallituksen jäsenille järjestetään
perehdytyskoulutus. Leader Karhuseudusta tehtiin laatutyön vertaisauditointi Liiveriin alkuvuodesta 2020.
Liiverin vertaisauditointi Karhuseudusta peruuntui,
koska siellä tapahtui jälleen henkilövaihdoksia. Liiveri
etsii uutta vertaisauditointiparia.

Hankevetäjille järjestettiin yhdet aamukahvit, joilla
muun muassa kerättiin sisältöjä tulevaan CAP27-suunnitelmaan. Hanke- ja yritystuille pidetään aloituspalaveri tukipäätöksen tultua. Tukiin liittyvistä loppukeskusteluista on toistaiseksi luovuttu.

Korona siirsi muiden Matka-teemahankkeen
hankkeiden opintomatkoja tuonnemmas, mutta
Ilmajoen oppaat pääsivät kotimaan matkalle
Varsinais-Suomeen.

Henkilöstön kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa
nousi esille työyhteisön hyvä ja avoin ilmapiiri. Henkilöstö on pystynyt työskentelemään etänä koronaohjeistuksen mukaisesti. Liiverin onnistumisena voidaan
pitää nopea siirtymistä etätöihin ja sähköisiin kokousjärjestelyihin koronarajoituksissa. Jatkossa on syytä
löytää tasapaino siinä, mitä ja kuinka paljon töitä tehdään sähköisin välinen ja mitä tehdään fyysisessä kontaktissa ihmisten kanssa. Ruohonjuuritason kehittämisessä fyysisellä kohtaamisella on suuri merkitys.

Liiverin toiminnan laatua arvioidaan muun maussa
vuosittain tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä ja
Ely-keskuksen kanssa käytävillä kumppanuuskeskusteluilla. Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Liiverin
toimintaan ollaan pääosin hyvin tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyyskyselyn lisäksi tehtiin hallituksen vuosittainen
itsearviointikysely. Hallituksen jäsenet kokevat halli-
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4.4 Liiveri alueensa kehittäjänä

Aukon Service Oy on elintarvikealan
laitevalmistajana toimiva jalasjärvinen yritys.
Yritysryhmähankkeen kautta yritys hakee
kasvua pakkaamattomien tuotteiden laitteiden
valmistuksesta. Laitteita toimitetaan myös
muualle teollisuuteen, mm. kuljetinjärjestelmiä,
nostolaitteita ja linjaohjauksia.

Liiverissä jatkettiin toimia alueen kansainvälistymisen
edistämiseksi erityisesti Liiveri–Skaraborg -hankkeen ja
Matka-teemahankkeen avulla. Korona siirsi molempiin
hankkeisiin vahvasti kuuluneet kansainväliset opintomatkat tuonnemmas. Asiaa pidetään kuitenkin yllä ja
vahvistetaan nuoriin liittyvän kansainvälisyyspainotteisen hankkeen avulla.

Vuonna 2020 Liiverissä on tehty aktiivisia toimia
CAP27-valmistelussa. Valtakunnallista vaikuttamistyötä CAP27-valmisteluun liittyen on tehty muun muassa
keskustelemalla kansanedustaja Pasi Kivisaaren kanssa. On käyty neuvotteluja alueen kuntien kanssa tulevaisuudesta. Seinäjoki ja Ilmajoki kuuluvat jatkossakin
kokonaan Liiveriin. Kurikka päätti jatkaa kahden ryhmän jäsenenä, eli Liiveriin kuuluu Jalasjärvi ja Leader
Suupohjaan kuuluvat ns. kanta-Kurikka ja Jurva. Leader
Yhyreksen kanssa neuvoteltiin mahdollisesta yhteistyöstä CAP27-kaudella. Isonkyrön aloitteesta valmisteltiin myös sen mahdollista liittymistä Liiveriin. Nämä
neuvottelut päättyivät, kun kunta päätti jatkaa osana
Leader Yhyrestä. Vuonna 2020 aloitettiin Liiverissä vaikuttamistoimet maaseutu–kaupunki-aluetypologian
vaikutuksiin Leader-alueiden rajauksiin. Työtä tehdään
kiinteässä yhteistyössä alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa.

Liiveriä tarvitaan lähelle ihmisiä ja pieniä paikallisia yrityksiä sekä järjestöjä. Liiveriltä saa matalan kynnyksen
neuvoja ja rahoitusta ideoiden käytäntöön viemiseen.
Liiveri on myös tärkeä kumppani alueen kylien kehittämisessä. Liiveri verkottaa alueen toimijoita erityisesti
hanke- ja kylätoiminnan kautta, mutta myös tukemalla yrityksiä omien elinkeinotoiminnan verkostojensa ja
elinkeinojaoston kautta. Liiveri toimii useissa verkostoissa ja kehittää aktiivisesti omia toimintatapojaan ja
osallistaa laajan joukon alueen toimijoita omaan kehittämistyöhönsä.
Myös jaostotoiminta (nuoriso- ja elinkeinojaostot) sekä
hallituksen alumnitoiminta tuovat Liiverin työhön sekä
näkyvyyttä, asiantuntemusta että vahvistavat Liiverin
ympärillä olevien toimijoiden ja sidosryhmien rooleja.
Liiveri osallistuu myös aluekehittämiseen sekä Leadertyön kehittämiseen Suomessa.

Osana CAP27-valmistelua Liiverissä on tehty verkostoanalyysiä. Se tuo näkyviin laajat verkostot, joissa Liiverin työntekijät ja hallituksen jäsenet toimivat ja vaikuttavat alueen kehittymiseen.
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4.5 Tavoitteet seuraavalle vuodelle

Liiveri on hakenut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta
yhdessä maakunnan muiden Leader-ryhmien kanssa
maakunnallista laajakaista-aktivointihanketta. Lisäksi
Liiveri osallistuu Maaseutuparlamentin valmisteluun
ja tekee viestinnällistä yhteistyötä yhdessä eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa.

Vuonna 2021 Leader-toiminnan osalta on käynnissä
kolmen eri ”kauden” toimia. Ohjelmakaudelta 2014–
2020 rahoitetut toimet sekä niiden seuranta ja raportointi jatkuvat. Siirtymäkauden varojen myöntäminen
ja siltä myönnettyjen toimien toteuttaminen alkavat.
Lisäksi valmistellaan CAP27-suunnitelmaan kuuluvaa
ensimmäisen vaiheen Leader-hakemusta. Siirtymäkauden varoista myönnetään tukea sekä yleishyödylliseen
että elinkeinolliseen kehittämiseen ohjelmakauden
2014–2020 strategian mukaisesti.

Kihniänkylän sauna on nyt valmis kyläläisten
käyttöön. Liiveri on tukenut myös muita
yleishyödyllisiä investointeja kuten
avantosaunan, metsästysmajoja, kivipolun ja
koirapuiston.

CAP27-valmisteluun liittyen vuosi alkaa osallistavalla
some-kampanjalla sekä verkosto- yms. analyysien jatkamisella. Aluetypologian kaupunki–maaseutu-luokittelusta MMM:ssä tehtävä linjaus huolestuttaa Liiverissä
ja linjaukseen pyritään vaikuttamaan Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen ja suorien yhteyksien kautta.

Kylien kehittämistä jatketaan Kylille III -hankkeen ja
kyläasiantuntijan avulla. Liiveri–Skaraborg -hanke jatkuu vielä alkuvuonna 2021 muun muassa strategiatyön
vertaisoppimisen merkeissä. Vuoden aikana käynnistyy
Osallistuvat nuoret -hanke. Sillä aktivoidaan nuoria mukaan kehittämistyöhön ja kansainvälisyyteen. Aiemmin
käynnistetyistä teemahankkeista käynnissä ovat Matka
ja Buustia toiminaan goes Art -hanke. Vuoden aikana
käynnistetään ympäristö- tai energiateemainen teemahanke tai teemoiteltu haku investointeihin sekä neljäs
Buustia toimintaan -hanke.

Sanna Keltamäki kävi yrittäjävaihdossa Ruotsissa
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Liiverin rahoittamat hankkeet 2020
Hanketyyppi, hakija ja lukumäärä

Hankenimi

teemahanke, 2 kpl

Kustannus

Buustia toimintaan goes ART

Leader Liiveri

Matka

Surudialogi - hyvinvointia surussa

Koneanti Oy
tuki%

9 772 €

100 %

Koneanti Oy perustaminen ja liiketoiminnan aloittaminen.

15 000 €

100 %

La-Lo Point Oy

Toimialan laajentumishanke

33 704 €

100 %

83 207 €

92 %

Loisto voimavarapalvelut Oy

Loisto voimavarapalvelut Oy

10 831 €

100 %

108 987 €

84 %

Luomala Watches Oy

Brändi ja markkinointi

35 000 €

100 %

Riverside Solutions Oy

Misto-APS ohjelmiston kansainvälistämisprojekti

34 896 €

100 %

192 194 €

Leader Liiveri

Interapia

Starlinia

Taito Rahaksi - Verkkovalmennus

13 917 €

100 %

220 000 €

20 %

Tinttimaisterin

Tinttimaisterin koira-alan palvelut

6 974 €

100 %

Lastenvaatteiden valmistus ja myynti, investoinnit
toiminnan aloitukseen

15 915 €

20 %

Viljava Design

Yritystuki Viljava Design

26 082 €

100 %

Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy

Ruohonleikkureiden terien teroituskoneen hankinta

58 900 €

20 %

yritystuki, kokeiluraha, 1 kpl

Pekan puu ja metsätyö

Polttopuun valmistus ja kuljetus

27 297 €

20 %

Rasofi Oy

Graafimo Oy

G-moodin investointihanke

20 050 €

20 %

Gräbi Oy

Lumetus

52 000 €

20 %

Ilmajoen Pesula Oy

Pesulan remontointi ja muutostyöt

32 700 €

20 %

yritystuki, investointi, 7 kpl

426 862 €

Osk Ompeluliike Sopiva

Osk Ompeluliike Sopivan kiinteistön osto

Ihka Clothing Oy

yritysryhmän kehittämishanke,
1 kpl
LC Logistics Center Oy

yritystuki, perustamistuki, 14 kpl

5 000 €
Prospektoinnin automatisointi

5 000 €

100 %

25 938 €
Kasvua elintarviketeoll. Investoinneista

25 938 €

75 %

300 958 €

Go-Rento Oy

Go-Rento Oy

14 416 €

100 %

kehittämishanke, 4 kpl

210 902 €

Graafimo Oy

G-moodin kehittäminen

17 194 €

100 %

KultSi - Kulttuurikollektiivi Silta ry.

Piirin portit auki -hanke

50 000 €

90 %

Hellsten Flooring Ltd. Oy

Uuden liiketoiminnan käynnistäminen

35 000 €

100 %

Suomen Yrittäjäopisto Oy

Tilitoimisto ajassa

48 808 €

70 %

OY Hortimill LTD

Teknologiaa karuselliviljelyyn - liiketoiminta

35 000 €

100 %

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Digifarmi - maatilat digiaikaan

67 649 €

90 %

Ihka Clothing Oy

Lastenvaatteiden valmistus ja myynti, perustamisvaiheen markkinointi ja muut kustannukset

13 172 €

100 %

Thermopolis Oy

Rakennusten kulutusten pienentäminen (RAKUPI)

44 444 €

90 %
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investointihanke, yleishyödyllinen, 11 kpl

969 585 € Tuki%

Matka-teemahankkeen alahankkeet, 10 kpl
Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry

Hollantilaiseen vanhustenhoitojärjestelmään tutustuminen
mm. dementikkojen hoitolaitoksessa

12 000 €

Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto
ry

Ravihevosten kasvatukseen ja valmennukseen tutustuminen
Tukholmassa

7 600 €

Ilmajoen Oppaat ry

Draamaopastukseen perehtyminen

5 889 €

Koskenkorva-seura ry

Haetaan ideoita Koskenkorva-kyläbrändin kehittämiseksi
solmimalla suhteita Åhusin kylään

10 681 €

MLL Jalasjärvi ry

Tutustutaan saksalaiseen malliin tavoitteena Jalasjärven
liikennepuiston sekä lasten leikkipuiston kehittäminen

10 939 €

57 %

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Musiikkialan kouluihin tutustuminen Ruotsissa ja Englannissa

8 147 €

36 821 €

65 %

Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry

9 840 €

Sikakylän kuitu

104 286 €

70 %

Tutustuminen Hampurin Reeperbahn-festivaaliin tavoitteena Itikanmäen tapahtumien ja asukastoiminnan kehittäminen

Keskikylän kyläverkko

173 818 €

46 %

Ilmajoen Hurttahaka ry

Koirapuisto Ilmajoelle

30 000 €

65 %

Ilmajoen liikunnan ja urheilun tuki
ry

Palloiluhalli vielä paremmaksi

43 208 €

65 %

Ilmajoen Musiikkijuhlat ry

Ooppera-areenan orkesteri- ja kokoontumistila

51 975 €

65 %

Koskuen Kyläyhdistys ry

Hebrominrannan kunnostus

32 519 €

65 %

Kouran Metsästysseura ry

Pahkamajan laajennus

175 220 €

46 %

Lakeuden Avantouimarit ry

Avantouinnista yhteistä iloa ja hyvinvointia

99 592 €

65 %

Lakeuden Elämysliikunta ry

Käpälikön kivipuisto ja kivipolku

82 100 €

65 %

Peräseinäjoen Pennihäät ry

Aisamäen kesäteatterin sosiaalitilat / huoltorakennus
-hanke

140 045 €

Rasti-Jussit r.y.

Ilmajoen Huissin – Huhtastenkallion – Tuhkaloukkon
suunnistuskartta ja kiintorastiverkko hanke

Suupohjan Seutuverkko Oy
Suupohjan Seutuverkko Oy

Seinäjoen Seudun Suomi-Puola yhdistys Pyritään luomaan pysyvää yhteistyötä mm. puolalaisten
ry
eläkeläisjärjestöjen kanssa

4 447 €

Seinäjoen Urheilijat ry

Haetaan oppia hollantilaisilta luisteluseuroilta, miten luistelusta voisi tulla kaiken kansan laji

10 900 €

Ylistaron Kainaston NS ry

Tutustutaan virolaisiin kyliin ja haetaan uusia näkökulmia ja
ideoita kylien kehittämiseen

8 544 €

Yhteensä

88 987 €
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ELY-keskuksen tukemat yleishyödylliset investointihankkeet

Buustia toimintaan goes ART -teemahankkeen alahankkeet, 7 kpl
Ilmajoen 4H-yhdistys ry

Matalankynnyksen päiväleiritoiminnan kehittäminen ja
suunnittelu 6 - 12 vuotiaille.

9 017 €

Ilmajoen Rengon kyläseura ry

Rengon kyläseuran toiminnan ja Ruissaaren vuosittaisen
tapahtuman kehittäminen.

9 000 €

Lakeuden Elämysliikunta ry

Luontotaidetta Käpälikön pihaan ja Jouppilanvuoren ulkoilualueelle.

10 000 €

Liikunta- ja Kyläseura Kaanaa ry

Taiteilija ideoi ja vetää taitetyöpajoja kyläläiseille. Syntyy
muraali luistinkopin seinään sekä pysyvä muisto digitaalisena tallenteena.

7 590 €

Yhteensä

Ilmajoen Yrittäjät ry

Ilmajoen keskustaan tulevan leikkipuiston suunnittelun
osallistaminen: Työpajoja ja nettiäänestys puiston tarinallistamisesta, kuvakerronnasta sekä yksityiskohtia historiasta kyläkuvaan.

9 000 €

Nuoriso-Leader-hankkeet

Aukusti-puistoon ja nuorisotalo Wilholan pihaan raknnetaan pysyvät kuvataideteokset lasten ja nuorten kanssa.

10 000 €

Tallennetaan rautatieläisten muistoja ja tarinoita mm.
hoivakodeissa ja avoimissa tapahtumissa. Ta
rinat litteroidaan ja niistä tehdään lauluja sekä työstetään
musiikkinäytelmää.

10 000 €

MLL Jalasjärvi ry
Kulttuuriyhdistys KoHo ry

Yhteensä

Ilmajoen Salibandy ry

Jaakko Ilkan koulun ulkosalibandykaukalo

Ilmajoki

40 138 €

Pojanluoma-Seura ry

Seurala 2020

Ilmajoki

292 306 €

Asemanseudun kehittämisyhdistys ry

Vittingin historiallinen luontopolku

Seinäjoki / Ylistaro

110 443 €

Könnin Kyläseura ry

Kunto, Kanttia ja Kolopalloa Könnille (KKKK)

Ilmajoki

22 075 €

Jalasjärven Jalas ry

Kiuaskallion BikePark

Kurikka / Jalasjärvi

85 484 €
550 446 €

Sossu ry ja Opiskeilijajaosto Teho

Opiskelijaolohuoneen kehittäminen

567 €

Idleboost ry

IdeleboostLAN

800 €

Nurmon yläaseteen Vihreä lippu -raati

Nurmon yläasteen Vihreä lippu -hanke

600 €

Yhteensä

1 976 €

64 607 €
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