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HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

hoituskehys on käytetty ja hakijoiden aktiivisuus jatkuu,
joten siirtymäkausi tullee menemään varsin optimaalisesti. Olemme toiveikkaita, että rahoituskatkoksesta ei
tällä kertaa tulisi kovin pitkä siirryttäessä uudelle ohjelmakaudelle 2023–2027.

Takana on kiireinen vuosi 2021 ja nyt meneillään vähintään yhtä kiireinen kuluva toimintavuosi 2022. Pandemia-ajan toimintatapoihin on sopeuduttu, vaikka
varmasti moni meistä kaipaa jo niitä aikoja, kun koko
hallitus istui kokoustamaan saman pöydän ääreen. Yhtä
lailla ikävä on tutustumiskäyntejä Liiverin rahoittamiin
kehittämiskohteisiin, joissa näkyy aina toimijoiden innostus ja voimme omin silmin nähdä toimintamme vaikuttavuutta.

Liiverin hallituksenkin kokoukset pidettiin
pääosin Teamsilla etäkokouksina, mutta kesällä
voitiin pitää lähikokous ja samalla tutustua
Piirin alueen toimintaan.

Vuoden 2021 yksi tärkeimpiä asioita olikin uuden ohjelmakauden 1. vaiheen haku. Haun 1. vaiheessa selvitimme alueemme toimijoilta näkemyksiä tulevien vuosien
kehittämistarpeista. Saimme Leader-ryhmien valintakomitealta ja asiantuntijoilta hyvää palautetta ja eväitä
parhaillaan käynnissä olevaan 2. vaiheen hakuun, mikä
päättyy juhannuksen alla. Kehittämistarpeista jalostetaan strategiamme tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
kuluvan kevään aikana. Strategiatyötä sparrataan eri tavoin monialaisissa työryhmissä.

Liiverin oma hanketoiminta oli vuoden aikana aktiivista. Kylien kehittämisen rinnalle olemme saaneet kaksi
uutta hanketta. Vauhtia valokuituun -hankkeessa tiedotetaan ja aktivoidaan kyliä ja yhteisöjä valokuidun
tuomista eduista ja hyödyistä ja kootaan mahdollisia investointikohteita. Osallistuvat nuoret -hankkeen avulla
kehitetään alueen nuorisotoimijoiden verkostoa. Lisäksi
olemme käynnistäneet kaksi ilmasto- ja ympäristöasioihin keskittyvää teemahanketta. Olemme myös vahvistaneet viestintäämme palkkaamalla määräaikaisen
sisällöntuottajan.

Nyt on kiitosten aika. Ensin haluan kiittää toiminnanjohtajaa ja toimiston henkilökuntaa ahkeruudesta ja joustavuudesta kiireen ja alati muuttuvien työskentelyolosuhteiden keskellä. Olette aivan superia! Kiitos hallituksen
ja jaostojen jäsenille tuestanne ja arvokkaasta työstänne toimintaryhmässämme kuluneen vuoden aikana.
Kiitos kaikille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä,
yhdessä toimien paikallinen kehittäminen alueellamme
Pysyy ja paranoo!

Siirtymäkauden ensimmäinen vuosi oli hankalista olosuhteista huolimatta yritysten, yhdistysten ja muiden
hanketoimijoiden aktiivista aikaa. Kuluneen vuoden ra-

Tarja Pienimäki, Liiverin puheenjohtaja
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Nuoriso-Leader-rahoitusta laajennettiin koskemaan
myös nuorten yrittäjyyttä. Maakunnallista valokuiturakentamisen aktivointia alettiin tehdä yhdessä eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa. Korona vaikeutti
edelleen Matka-teemahankkeen toteuttamista. Ilmastonmuutoskysymykseen tartuttiin käynnistämällä siihen kaksi teemahanketta, joiden alatoimenpiteet toteutetaan vuonna 2022.

JOHDANTO

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. Strategian toteuttamista jatketaan vuosina 2021–
2022 siirtymäkauden rahoituksella. Maaseutustrategiaa toteutetaan muun muassa Leader-rahoituksella
sekä ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman rahoituksella. Kaupunkistrategian toteutus on jäänyt
lähinnä Nuoriso-Leader- ja kansainvälisen rahoituksen
varaan. Vuonna 2021 Leader-rahoitusta myönnettiin
yhteensä 27 hanke- ja yritystukeen (Ely-keskuksen päätös). Näiden hankkeiden yhteenlaskettu budjetti oli
1,96 M€ ja Liiverin tuki niihin 0,98 M€. Liiverin hallitus
käsitteli vuoden aikana 40 hakemusta, joista 4 kappaletta sai kielteisen päätöksen ja osa odottaa ELY-keskuksen päätöstä. Hankevolyymit ovat pysyneet aiempien vuosien tasolla.

Liiveri haluaa lisätä alueensa nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia. Siksi myönnämme
neljä kertaa vuodessa rahaa nuorten omille
projekteille sekä nuorille yrittäjille. Hakemukset
arvioi Liiverin nuorisojaosto.

Vuosi 2021 oli ensimmäistä kertaa ns. siirtymävuosi
EU:n rahoituskausien välissä, mikä takasi normaalit
resurssit rahoitukseen. Kesäkuussa Liiveri jätti alustavan hakemuksen Leader-ryhmäksi CAP27-kaudelle.
Hakemuksesta maa- ja metsätalousministeriöltä saatu
palaute oli hyvää, ja strategiatyötä voidaan jatkaa hyvillä mielen sen pohjalta vuonna 2022. Henkilöstöasiat
leimasivat Liiverin vuotta 2021. Toiminnanjohtaja on
työskennellyt yhdistyksessä 20 vuotta ja johtanut sitä
menestyksekkäästi. Yhdistyksen muukin perushenkilöstö on pysynyt pitkään töissä. Yhdistykseen palkattiin
yhteensä neljä uutta työntekijää. Resursseja tarvittiin
uusiin tehtäviin, sijaisuuteen ja kesätyöntekijäksi.

Kylien kehittämistä on jatkettu aktiivisesti muun muassa virtuaalisten kumppanuuspöytien kiertueella, kesäsomettamisella ja kylien turvallisuussuunnitelmilla.
Nuoriin liittyvä kehittämistyö otti isoja askeleita vuonna 2021. Yhteistyö alueen ja valtakunnan nuorisotoimijoiden kanssa syveni ja jatkui Leader Östra Skaraborgin
kanssa. Nuorisojasto täytti 10 vuotta ja sen kunniaksi
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Hallituksen kokoonpano 2021
Varsinaiset jäsenet
Yhteisöt

Asukkaat

Julkiset

Varajäsenet

YHDISTYS JA SEN RESURSSIT

Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidettiin hybridikokouksena Teamissa ja Liiverin toimistolla maaliskuussa. Kokouksessa myönnettiin Liiverin yhdestoista
diplomi. Diplomin teema oli Rohkeasti kasvuun ja se
myönnettiin yrittäjät Tiia ja Ilkka Hanhisalolle Osk Sopivasta. Liiverin puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Tarja
Pienimäki Ilmajoelta. Tämä on hänen neljäs kautensa
puheenjohtajana, jota ennen hän toimi vuoden hallituksen jäsenenä. Pienimäki on osallistunut aktiivisesti
strategiavalmisteluun ja valtakunnalliseen Leader-toimintaan.

Tarja Pienimäki, pj

11/11

Minna Tuohisto-Kokko

9/11

Leena Sjöstedt

8/8

Anne-Mari Tullila

0/11

Jaakko Ristimäki

2/3

Sari Rintala

8/8

Anniina Rintamäki

0/11

Timo Mylläri

2/3

Arja Ketoja

11/11

Janne Lehtinen

11/11

Jaakko Koskenkorva

8/11

Outi Mänty

5/11

Merja Välimäki

0/11

Päivi Alaniska

11/11

Pia Rita-Luopa

7/11

Kirsi Huhtala

7/11

Jarmo Kallio

11/11

Janne Eteläaho

0/11

Jäsenet

Juha-Pekka Karvonen

1/8

yhdistykset

Timo Tuomikoski

0/3

Matti Koivuluoma

11/11

Liiverin hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Hallituksen kesäkokous oli ns. lähikokous, muut kokoukset
järjestettiin ns. hybridimallilla, joka mahdollisti etä- ja
lähiosallistumisen. Tällaisista kokousjärjestelyistä huolimatta hallitus on osallistunut aktiivisesti kokouksiin.
Itsearviointikyselyn mukaan hallitus oli tyytyväinen
kokouksiin ja niissä tehtyihin päätöksiin. Perinteisesti
Liiverissä hallituksen kokouksiin ovat voineet osallistua
sekä varsinainen että varajäsen. Näin on varmistettu
se, että myös varajäsenillä on osaamista Leader-hallinnosta.

Liiverin jäsenet vuonna 2021:

yritykset
yksityiset henkilöt

Jaana Hurme

9/11

Hannu Ilomäki

4/11

Pirkko Ekoluoma, vpj

10/11

Karri Kallio

0/11

muut julkiset

Marjukka Kätevä

5/8

Mika Yli-Petäys

1/11

yhteensä

Reijo Hämäläinen

2/3

kunnat

Kaikki

Maksaneet

102

72

52

32

133

69

3

3

4

4

294

180

Ylimääräinen vuosikokous pidettiin lokakuussa, myös
hybridikokouksena. Tuolloin käsittelyssä oli sääntömuutos. Liiverin jäsenmäärä on vuonna 2021 hieman
laskenut 186:sta 180:neen.

Hallitus piti tammikuussa vuosittaisen arviointi- ja linjauskokouksen. Kesäkuussa kokous pidettiin hankekohteessa Piirillä. Joulukokouksen yhteydessä pidettyyn puurohetkeen oli kutsuttuina myös jaostot ja koko
henkilöstö.
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Elinkeinojaosto 2021:
Rami Mattila

Nuorisojaosto 2020–2021
yritysasiamies
Ilmajoki

Nimi

Paikkakunta

Outi Mänty

Ilmajoki

Reijo Hämäläinen,
Liiverin hallituksen jäsen,
vuosikokoukseen asti

maaseutupäällikkö
Kurikka, Jalasjärvi

Eeva Jussila

asiantuntija Into
Seinäjoki

Hanne Kujanpää
(jäi pois vuoden aikana)

Leila Nuottivaara,
jaoston puheenjohtaja

yrittäjä Leila’s
Hyvät Maut

Hanna Kuhna

Riina Ala-Huikku

Ari Loukasmäki

toimitusjohtaja
Uusyrityskeskus

Heikki Risikko

toimitusjohtaja
E-P:n Yrittäjät

Jussi-Pekka Kurikka

yritysasiamies
Kurikka

Jarmo Kallio

hallituksen jäsen

Pia Rita-Luopa

Liiverin hallituksen
varaedustaja
vuosikokouksesta
lähtien

Sinikka Koivumäki

Sofia Ojala

Liiverin hallituksen alaisuudessa toimii kolme jaostoa:
elinkeinojaosto, nuorisojaosto ja strategiaryhmä. Strategiaryhmän tehtävänä on toimia työrukkasena CAP27valmisteluun liittyvissä asioissa. Ryhmä kokoontui kolme
kertaa. Se mm. käsitteli 1. vaiheen Leader-hakemusta ja
aluetypologiaa. Strategiaryhmän kokoonpanoa muutettiin 1. vaiheen haun päätyttyä. Kokouksessa 3 oli uusi
kokoonpano.

toiminnanjohtaja
Liiveri

Strategiaryhmä 2021

Läsnä seuraavissa kokouksissa

Tarja Pienimäki

1–3

Timo Mylläri

1–2

Reijo Hämäläinen

1–2

Milla Rantamäki (uusi jäsen)

Pirkko Ekoluoma

3

Sofianna Massinen
(uusi jäsen)

Pia Rita-Luopa

3

Matti Koivuluoma

3

Outi Mänty

3

Kurikka,
Jalasjärvi

Niko Luokkakallio
(jäi pois vuoden aikana)

Sofia Douka

Seinäjoki

Karoliina Tuikka

Päivi Alaniska

3

Seinäjoki,
Ylistaro

Sinikka Koivumäki

1–3

Telle Lemetyinen

1–2

Päivi Alaniska

Liiverin hallitus

Noora Riippi

3

Noora Riippi

Liiverin toimisto

Miia Nortunen
Tatu Nortunen

Elinkeinojaoston tehtävänä on toimia viestinvälittäjänä
Liiverin ja alueen yrittäjien ja elinkeinotoimijoiden välillä sekä sparrata saapuneita Leader-yritystukihakemuksia. Jaosto kokoontui kahdeksan kertaa.
Nuorisojasto täytti 10 vuotta vuonna 2021. Se toimii
linkkinä alueen nuorten ja Liiverin välillä sekä aktivoi ja
arvioi Nuoriso-Leader-hakemuksia. Jaoston toimintaa
kehitettiin Liiverin Osallistuvat nuoret -hankkeella. Jaosto kokoontui viisi kertaa. Nuorisotoiminnan kehittämistä tehtiin myös Liiveri – Skaraborg -hankkeella.
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Vuonna 2021 Liiverin oman projektitoiminnan volyymi oli noin 398 369 euroa, josta Leader-toimintarahan
osuus oli 228 383 euroa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaminen hankkeiden osuus oli noin 122 651
euroa (Kylille 3 ja Vauhtia valokuituun). Liiverin omasta
kehyksestä rahoitettujen hankkeiden osuus oli noin 50
913 euroa. Tästä Liiveri - Skaraborg -hankkeen osuus
oli 22 744 euroa, Osallistuvat nuoret -hankkeen 22 729
euroa ja teemahankkeiden koordinointiosien (2 kpl) yhteensä 5 441 euroa.

Vuoden 2021 aikana Liiverissä työskenteli yhdeksän
henkilöä. Henkilötyövuosia tehtiin yhteensä 5,85,
joista Leader-toimintarahalle 2,9. Edellisvuoteen verrattuna henkilötyövuosia oli noin 1,15 enemmän. Ns.
perushenkilöstö on ollut Liiverissä jo pitkään. Toiminnanjohtaja Koivumäellä työvuosia tuli täyteen 20. Yksi
perushenkilöstöstä oli poissa töistä lähes 8 kuukautta
vuoden aikana. Hänelle palkattiin osaksi aikaa vuotta
osa-aikainen sijainen. Uusia työntekijöitä palkattiin valokuituhankkeeseen ja sisällöntuotantoon sekä kesäksi
someviestintään.

Liiverin toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki on
työskennellyt yhdistyksessä 20 vuotta. Hallitus
kiitti Koivumäkeä erinomaisesta työstä tähän asti.

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, poissa
26.5. lähtien
• suunnittelijan sijainen, FM Paula Vannesluoma,
20.9. alkaen 50% työaika
• kyläasiantuntija, HuK Irma Kortesuo
• osallisuussuunnittelija, FM Noora Riippi,
80 % työaika
• tietoverkkoasiantuntija, Tradenomi (AMK) Mikko
Ojainväli, 3.5. alkaen
• sisällöntuottaja, Kulttuurituottaja (AMK) Sanna
Pihlaja, 8.11. alkaen
• kesätyöntekijä, journalismin opiskelija Emilia Aho,
19.5.–31.8 ja tuntitöitä 7.9.–31.12.

9

294

24

8

jäsentä

hallistuslaista

työntekijää

4
4.1.

LIIVERIN TOIMINTA

Rahoitettavista hankkeista seitsemän oli yleishyödyllistä
kehittämishanketta, viisi yleishyödyllistä investointihanketta ja yksi koulutus- ja tiedonvälityshanke. Tuensaajista
39 % oli uusia hakijoista, mikä osaltansa kuvaan kehittämistyön uudistumista. Hankkeista kuutta toteutetaan
Seinäjoella, kolmea Jalasjärvellä ja yhtä Ilmajoella sekä
kolmea koko Liiverin alueella. Hankkeet toteuttavat Liiverin Pysyy ja paranoo -strategian painopisteitä. Kotiseudun
kehittämiseen liittyy vahvasti esim. Mukula ry:n Kulttuuria mukuloille -hanke, jolla uudistetaan jalasjärvinen lasten tapahtuma ja Seinäjoen kaupungin Kylillä kaiken ikää
-hanke, jolla parannetaan ikäihmisten pääsyä kulttuuripalvelujen pariin yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointi-painopisteteeltä rahoitettiin
esimerkiksi Seinäjoen Lakeus Rotaryklubi ry:n Ankkalammen aistipuisto -selvityshanke. Toteutuessaan lampi täydentää Piirin alueen kehittämistä, minne on myönnetty
myös muita kehittämishankkeita ja yritystukia. Hyvinvointi-painopistettä toteuttaa myös Lakeuden Elämysliikunta
ry:n Käpälikön vene- ja virkistyslaiturit -investointihanke,
joka laajentaa entisestää Joupiskan ulkoilumahdollisuuksia vesistölle päin. Ruokateemaa toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun esiselvityshanke: Ruoasta lisäarvoa
tapahtumiin.

Strategian toteuttaminen

Merkittävä osuus Liiverin toimintaa on toimiminen
Leader-ryhmänä ja myöntää rahoitusta alueen kehittämiseen laatimansa Pysyy ja paranoo -strategian
avulla. Vuoden 2021 alussa oli käytettävissä kahden
eri kauden rahoitusta Leader-toimenpiteille. Aiemman
normaali ohjelmakauden tukea oli päätettävissä maaliskuun loppuun saakka ja se saatiin myönnettyä täysimääräisesti alueen kehittämiseen. Onnistuimme myös
saamaan hieman lisärahoitusta muualta Suomesta,
jossa rahoja ei saatu käytettyä. Tämän jälkeen Leaderrahoitusta myönnettiin siirtymäkauden varoista. Rahoituksen vuosittainen volyymi säilyi Liiverissä samalla
tasolla siirtymäkaudella kuin aiemmalla ohjekaudella.
Myös Liiverin hallituksen asettamat rahoituslinjaukset
(mm. tukieuromaksimi) pidettiin ennallaan. Hanke- ja
yritystukien tiedustelujen määrä pysyi samalla tasolla
kuin aiempina vuosina (212 tiedustelua).

Mukula ry:n Kulttuuria mukuloille -hankkeella
nostetaan lastenkulttuuria esille Jalasjärvellä.

Vuoden aikana myönnettiin Leader-rahoitusta yhteensä 13 hankkeelle ja 14 yritykselle sekä kahdelle ilmastoteemaan liittyvää teemahankkeelle, joiden alahankkeiden päätökset tehdään ELY-keskuksessa vuonna 2022.

Kehittämishankkeissa on vuodesta 2015 tehty yhteensä yli 40 000 tuntia talkoita, mikä on noin 22 henkilötyövuotta. Strategialle asetettu 25 000 talkootunnin tavoite on ylitetty reippaasti. Hankkeisiin on työllistynyt
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hyödylliseen ja puolet elinkeinolliseen kehittämiseen.
Aivan tähän ei ole päästy, sillä vuosien 2015–2021
aikana myönnetystä tuesta 57 % on myönnetty yleishyödylliseen kehittämiseen ja 43 % elinkeinolliseen kehittämiseen. Voidaan toisaalta ajatella, että tilannetta
tasaa se, että tukea on myönnetty kolmeen isoon laajakaistainvestointiin, ja vaikka ne on luokiteltu yleishyödyllisiksi, on niillä merkittävä vaikutus kohdekyliensä
elinkeinojen, kuten maatilojen, toimintaan ja kehittämiseen.

hankeaikana palkkatyöhön 41 henkilötyövuotta, josta
alle 29-vuotiaita on ollut 6,2 henkilötyövuotta.

Vuonna 2020 perustamistukea saanut Fano on
muutamassa vuodessa kasvanut monipuolisia
viestintä- ja markkinointipalveluita tarjoavaksi
yritykseksi, jonka tavoitteena on miljoonan
liikevaihto viidennen toimintavuoden aikana.

Vuonna 2021 myönnetyistä Leader-tuista 14 oli yritystukea, joista kuusi oli investointitukea, viisi perustamistukea, kaksi kokeilutukea ja yksi toteutettavuustutkimus. Liiveri on profiloitunut strategiansa mukaisesti
alkavien yrittäjien ja yritysten tukijana. Tukea saaneista yrityksistä kahdeksan oli alkavaa ja kuusi toimivaa.
Tämä alkavien ja toimivien yritysten suhde on pysynyt
samana aiempiin vuosiin verrattuna. Yritystukia on
myönnetty 2014–2021 kaikkiaan 101 kappaletta, joista
alkavia yrityksiä on ollut 59. Liiverin yritystuista noin
60 % on suuntautunut alkaville yrityksille. Vuonna
2021 tukea saaneista yrityksistä seitsemän sijaitsee Ilmajoella, kuusi Seinäjoella ja yksi Jalasjärvellä. Jalasjärvisten yritysten aktivoimiseksi tehdään yhteistyötä Kurikan kaupungin Formu-yrityspalvelukeskuksen kanssa.
Lähtökohtaisesti yritystuet toteuttavat Liiverin strategian yrittäjyys ja elinkeinot -painopistettä. Tuetuista
investoinneista voidaan nostaa esille mm. ympäristö- ja
ilmastoasioihin liittyvä Lakeuden Metallikierrätys Oy:n
koneinvestointi ja ruokateemaan liittyvä Eränkävijän
Riistaliha Oy:n kylmäkalustohankinta. Perustamistukia
myönnettiin mm. liikunta-alalle (Pässilä Bicycles Oy ja
Jetraco Oy) ja työhyvinvointiin (Saarikoski Terhi).

Saapuneiden hanke- ja
yrityshakemusten määrä

2015–2021

2021

Kehittämishanke (ei sisällä teemahankkeiden alahankkeita)

111

15

8

2

136

19

4

1

259

37

Teemahanke
Yritystuki
Toimintaraha
yhteensä

Hallitus kantaa huolta siitä, onko se riittävän kriittinen
tehdessään rahoituspäätöksiä Leader-tukihakemuksista. Kriittisyys on suhteessa siihen, paljonko on kysyntää
suhteessa jaettavaan Leader-rahoitukseen. Kysynnän
lisääminen lisää kriittisyyttä. Vuoden aikana tehtiin nel-

Liiverin Pysyy ja paranoo -strategian tavoitteena on,
että myönnettävästä tuesta puolet ohjautuu yleis-
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Lakeuden Avantouimarit ry paransivat
Tanelinlammen avantouinti- ja
saunomismahdollisuuksia investointihankkeella.

railua. Sosiaalisen median kanavista hyödynnetään lähinnä Facebookia (1 087 seuraajaa) ja Instagramia (490
seuraajaa). Liiveristä lähetettiin vuonna 2021 viisi uutiskirjettä. Kirje lähtee noin 2 000 osoitteeseen ja sen avausprosentti on noin 30 %. Vuonna 2021 Liiveri järjesti
itse kuusi tapahtumaa ja osallistui 41 muiden järjestämään tilaisuuteen. Näissä oli yhteensä 855 osallistujaa.
Tilaisuuksista merkittävä osa oli ns. etätilaisuuksia.

jä kielteistä päätöstä, näistä kolme koski yritystukia ja
yksi yleishyödyllistä kehittämishanketta.
Korona-pandemialla on ollut vaikutuksensa myös Liiverin tukemien hankkeiden ja yritysten toimintaan sekä
Liiverin omaan toimintaan. Yrityksillä on ollut koronan vuoksi haasteita komponenttien saatavuudessa
ja uusien tuotteiden lanseeraamisessa. Kansainvälisiä
messuja on peruttu tai niitä on siirretty myöhempään
ajankohtaan. Lisäksi rakennusmateriaalien hinnat ovat
kohonneet, mikä on haitannut sekä yrityksiä että yhdistysten hankkeita. Positiivisia vaikutuksia koronalla on ollut somealan yritykselle ja sen kasvulle. Myös
hankkeisiin liittyviä kansainvälisiä matkoja ja tapaamisia on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan.
Tämä koskee myös Matka-teemahankkeen alahankkeita, joista kaikki paitsi yksi on vielä tekemättä. Hankkeiden ja Liiverin tilaisuuksia ja tapahtumia on peruttu
tai niitä on korvattu videoilla ja webinaareilla. Liiverin
osalta peruuntuneet ja siirtyneet tapahtumat ovat
vaikeuttaneet erityisesti aktivointi- ja strategiatyötä.
Lisääntyneen etätyön vuoksi Liiverissä on myös tehty
etätyöhön liittyviä laitehankintoja ja laajennettu työntekijöiden vakuutusturvaa.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat tehneet jo pitkään viestinnällistä yhteistyötä. Yhteisviestintää vetää
kukin ryhmä vuorollaan, kolme kuukautta vuodessa.
Yhteisviestinnän toimia vuonna 2021 olivat muun muassa neljä Uhoo-uutiskirjettä ja osallistuminen Maaseutuparlamentin viestintään. Lisäksi uutiskirjeen
julkaisualustana toimineet nettisivut uudistettiin EteläPohjanmaan ELY-keskus vetoisesti.

Rasti-Jussit ry laativat
uusia suunnistuskarttoja
Ilmajoelle
investointihankkeella.

Viestintä on tärkeä osa Liiverin työtä. Viestintäresurssia lisättiin vuonna 2021, kun loppuvuodesta palkattiin
kokoaikainen sisällöntuottaja. Viestinnän kulmakivenä
ovat nettisivut, joilla oli vuonna 2021 lähes 43 000 vie-
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4.2.

Liiverin oma toiminta

Leader-rahoituksesta sekä Kansalaisten Eurooppa ja
Erasmus+ -ohjelmista.

Liiverin oman CAP-strategian laadintaa jatkettiin
vuonna 2021. Merkittävä osa työtä oli Ideoita euroille -kampanja, joka avulla kerättiin asukkaiden ideoita
ja tarpeita strategiaan. Yhteensä saatiin yli 180 ideaa
tai idearypästä ja niihin 4 600 tykkäystä. Liiveri jätti 1.
vaiheen hakemuksen Leader-ryhmäksi MMM:öön kesäkuussa ja sai siitä palautteen marraskuussa. Hakemuksesta ministeriöltä saatu palaute oli hyvää. Liiveristä
on osallistuttu valtakunnalliseen CAP-työhön muun
muassa toiminnanjohtajan Leader-asiantuntijaryhmäjäsenyyden kautta. Liiveri on vaikuttanut aktiivisesti
tulevan kauden aluemäärittelyyn. Aluerajaus on ollut
haasteellinen Liiverin kannalta monesta näkökulmasta:
(1) voiko kunta kuulua useampaan kuin yhteen Leaderryhmään (Kurikka), (2) voivatko alle 20 000 asukasta
käsittävät alueet tulla valituiksi CAP-suunnitelmaa toteuttaviksi Leader-ryhmiksi (Leader Yhyres ja Isokyrö)
sekä (3) miten kaupunki–maaseutu –aluetypologia rajaa Leader-alueita (Seinäjoen keskusta). Nämä kaikki
ovat työllistäneet Liiveriä erilaisten palaverien ja suunnittelun näkökulmasta.

Nuoriso-Leader -rahoitusta laajennettiin
nuoreen yrittäjyyteen. Yleiskone on
korvaamattoman tärkeä nuorelle
pitopalveluyrittäjälle.

Liiverissä on käytössä arviointityötä ohjaava Arvioinnin kolme kehää -malli, joka ohjaa jatkuvaa seurantaa,
ohjelma-arviointia ja arviointikyselyjä. Liiverin hallitus
piti vuosittaiset arviointikokoukset tammikuussa ja
elokuussa.
Hankevetäjille järjestettiin yhdet aamukahvit, joilla
muun muassa kerättiin sisältöjä tulevaan CAP-suunnitelmaan. Hanke- ja yritystuille pidetään aloituspalaveri
tukipäätöksen tultua. Tukiin liittyvistä loppukeskusteluista on toistaiseksi luovuttu.
Liiverin toiminnan laatua arvioidaan muun muassa
ELY-keskuksen kanssa käytävillä kumppanuuskeskusteluilla. Niissä todettiin, että ELY:n ja Liiverin välinen
yhteistyö toimii. Tapaamisessa keskusteltiin kuluvan
ohjelmakauden jäljellä olevien varojen sidonnasta ja
CAP-suunnitelman valmistelusta. Toiminnan arviointia
varten tehtyä asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu
2021, sillä se ei enää vastaa tarpeeseen. Toiveissa on,
että asiakastyytyväisyyskysely Leader-tukien osalta
saataisiin yhdistettyä Hyrrä-maksatuksiin tai -viestintään. Loppuvuodesta tehtiin hallituksen vuosittainen
itsearviointikysely ja nuoriso- ja elinkeinojaoston kysely. Hallituksen jäsenet kokevat hallitustyöskentelyn
palkitsevana. Hallituksen toimintaa voitaisi helpottaa

Myönnettävän Leader-rahoituksen lisäksi Liiveri toteuttaa Pysyy ja paranoo -strategiaansa omilla hankkeilla. Vuonna 2021 näitä hankkeita oli lähes kymmenen ja niiden rahoitus tuli eri kanavista. ELY-keskuksen
alueellisesta maaseutuohjelmasta, Liiverin omasta
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ja kuinka paljon töitä etänä ja mitä tehdään fyysisessä
kontaktissa ihmisten kanssa. Ruohonjuuritason kehittämisessä fyysisellä kohtaamisella on suuri merkitys.

kehittämällä Hyrrä-järjestelmää nykyistä käytettävämmäksi. Nuorisojaostolaiset kokevat saavansa jaostotoiminnasta mahdollisuuksia vaikuttaa, tietoja omasta
kotiseudusta ja eväitä tulevaan. Elinkeinojaosto kokee
työskentelyn tarpeellisena oman työn näkökulmasta. Kehittämiskohteena on yritysten ideoiden pitchaus
jaostolle.

Hanketoiminta
Kylien kehittäminen on keskeinen osa Liiverin toimintaa ja yhdistyksellä on palkattuna kokoaikainen kyläasiantuntija. Työtä tehdään yhdessä eteläpohjalaisten
Leader-ryhmien kanssa ELY-keskuksen rahoittaman Kylille 3 -hankkeen avulla. Hanketta hallinnoi Leader Aisapari. Vuonna 2021 kylien kehittämiseksi järjestettiin
muun muassa virtuaalisia kumppanuuspöytiä, laadittiin
kylien turvallisuussuunnitelmia ja käynnistettiin kylien
tonttipörssi Ilmajoelle. Lisäksi tuotiin kyliä esille sosiaalisen median kanavissa. Liiverin kyläasiantuntija neuvoo tarpeen mukaan hakijoita, kun he hakevat tukea
yleishyödyllisiin investointeihin ELY-keskuksesta. Vuonna 2021 ELY-keskuksesta myönnettiin tukea yhdelle tällaiselle investoinnille: Mäki-Pohdon ratsastuskentän ja
tuomaritornin kehittämiseen (budjetti noin 153 000 €).

Kehittämishankkeiden ja yritystukien tulosten arviointia tehdään vuosiraportoinnin 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 2021. Liiverin vertaisauditointi Karhuseudusta peruuntui, koska
siellä tapahtui jälleen henkilövaihdoksia. Liiveri etsii uutta vertaisauditointiparia.

Hautala Service Oy on ympäristönhoitoalan
laitteisiin erikoistunut yritys. Uusi huoltohalli
parantaa työskentelyolosuhteita ja
mahdollistaa uuden työntekijän palkkaamisen.

Henkilöstön kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa
pääasiana oli osaamiskartoituksen tulokset ja sen jatkotoimet sekä etätyö. Vuonna 2021 henkilöstössä oli muutoksia, kun vuoden aikana rekrytoitiin useita henkilöitä
ja yksi pitkäaikaisista työntekijöistä oli pitkään (7,5 kk)
poissa töistä. Henkilöstö on pystynyt työskentelemään
etänä koronaohjeistuksen mukaisesti. Etätyöskentelyä
edistettiin mm. laite- ja ohjelmistohankinnoilla, kuten
kannettaviin tietokoneisiin asennetulla taukoliikuntaohjelmalla. Jatkossa on syytä löytää tasapaino siinä, mitä

Kansainvälisyys on osa Liiverin toimintaa. Sitä on tehty
systemaattisesti ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin kanssa muun muassa tapaamalla verkossa lähes
kuukausittain. Vuonna 2021 kansainvälisessä Liiveri–
Skaraborg -hankkeessa tehtiin kansainvälisiä videoita
sekä käännettiin katsetta nuorisotyöhön kokoamalla
kahden Leader-alueen nuorisotyöntekijöitä yhteen.
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ryhmillä on yhteinen Vauhtia valokuituun -hanke, jonka
avulla aktivoidaan asukkaita ja kyliä valokuiturakentamiseen. Hanke on ELY-keskuksen rahoittama ja Liiverin hallinnoima. Hankkeella on kaksi työntekijää, joista
toinen toimii Liiverin, Suupohjan ja Isokyrön alueilla ja
toinen Aisaparin ja Kuudestaan alueilla. Vuonna 2021
Liiverin valokuituasiantuntija järjesti lähes 30 valokuituinfotilaisuutta kylissä, niihin osallistuin noin 300 henkilöä.

Nuorisotyöntekijöiden yhteistyön seurauksena jätettiin
hakemus yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa Erasmus+ohjelmaan, josta saatiin myönteinen päätös. Hakemus oli
niin korkealaatuinen, että se valittiin seurattavien parhaiden käytäntöjen joukkoon. Käynnissä on myös Kansalaisten Eurooppa -rahoitteinen SaYouth-projekti. Vuoden
aikana rakennettiin sen verkostoa, mutta sen matkat siirtyivät tuleville vuosille koronapandemian vuoksi.

Vauhtia valokuituun -hankkeen valokuituinfotilaisuuksissa tiedotettiin ja aktivoitiin
vuoden 2021 aikana Etelä-Pohjanmaalla lähes
neljäkymmentä kylää ja yhteisöä. Hankkeessa
laadittuun valokuitutarvekyselyyn vastanneista
runsas 2000 vastaajaa olisi valmis liittymään
valokuituverkkoon.

Kansainvälisyyden kehittäminen on osa vuoden aikana
käynnistynyttä Osallistuvat nuoret -hanketta, joka on
rahoitettu Liiverin omasta Leader-rahoituskehyksestä.
Hankkeella parannetaan nuorten osallistumismahdollisuuksia. Hanke kehittää Liiverin nuorisojaostotoimintaa.
Jaosto täytti 10 vuotta vuonna 2021. Nuorisojaosto aktivoi ja päättää Nuoriso-Leader-hankkeista. Juhlavuoden
kunniaksi Nuoriso-Leaderia laajennettiin yleishyödyllisestä toiminnasta nuorten yritysten tukemiseen. Vuoden aikana rahoitusta myönnettiin yhdeksälle NuorisoLeader-toimelle. Niiden yhteenlasketut budjetit olivat
lähes 7 000 euroa. Osallistuvat nuoret -hankkeella osallistuttiin myös Maaseutuparlamentin Nuoret-teemaan ja
sen valmisteluun sekä ollaan mukana valtakunnallisessa
Nuoriso-Leader-koordinaatioryhmässä. Eteläpohjalaisilla
Leader-ryhmillä on yhteinen nuorisotyöntekijöiden tiimi.

Vuonna 2021 Liiverissä oli käynnissä neljä teemahanketta. Buustia toimintaan goes Art -hankkeen viimeinen
alahanke saatiin toteutettua vuoden aikana. Sen sijaan
Matka-teemahankkeen matkat ovat siirtyneet tulevalla
vuodelle, jolloin ne toivottavasti on mahdollista tehdä
koronasta huolimatta. Mahdollisesti suunniteltuja ulkomaanmatkoja muutetaan kotimaanmatkoiksi. Loppuvuodesta avattiin haku kahteen ilmastonmuutoksen
torjuntaan keskittyneeseen teemahankkeeseen. Ilmastoviisas – nuoret kehittäjinä -teemahanke jatkaa Buustia toimintaan -hankkeiden perinnettä. Niiden avulla
palkataan nuorisia yhdistyksiin kehittämään niiden toimintaan. Tällä kertaa huomio on ilmastoviisaassa kehittämisessä, aiemmin huomio on ollut esim. viestinnässä
ja taiteessa. Ilmastoviisas investointi -teemahankkeella
rahoitetaan investointeja muun muassa ilmastokestävään energian tuotantoon. Kumpaankin näistä ilmastoteemahankkeista valittiin rahoitettavaksi viisi alahanketta.

Etelä-Pohjanmaalla on maan heikoin kattavuus valokuituliittymissä. Kattavuutta parantaakseen Leader-
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4.3.

Liiveri alueensa kehittäjänä

uudistusprosessit. Parhaat tulokset nuorten työstä on
saatu, kun heille on annettu aidosti tilaa kehittää uutta. Viimeisimmässä Ilmastoviisas-teemahankkeessa viisi yhdistystä palkkaa nuoren kehittämään yhdistyksen
toimintaa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen
torjunnan näkökulmista. Näistä hankkeista saadut kokemukset ovat niin hyviä, että toimintaa on syytä jatkaa. Sille on myös jatkuvaa kysyntää kentältä.

Liiveri tuo oman panoksensa keskeisen Etelä-Pohjanmaan aluekehittämiseen myöntämällä Leader-hankerahoitusta yhteisöille ja yrityksille omaehtoiseen paikalliseen kehittämiseen. Lisäksi Liiverissä toteutetaan
omia hankkeita tärkeäksi katsotuista teemoista. Vuonna 2021 näitä teemoja olivat kylät, nuoret, kansainvälisyys, laajakaistat sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Liiverin tavoitteena on saada muuta kuin Leader-rahoitusta ohjelmansa toteuttamiseen kaksi miljoonaa
euroa. Tästä on toteutunut vuoden 2021 loppuun mennessä noin 1,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tätä pottia kasvatti Erasmus+ ja Vauhtia valokuituun -hankkeet
(n. 150 000 €).

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 Osallistuvat nuoret -hankkeen ja Kansalaisten
Eurooppa -ohjelm asta rahoitetun Sayouth-hankkeen
avulla.

Kesäsomettaja Emilia Aho vieraili Yli-Lauroselan
talomuseolla, jonka pihapiirissä Ilmajoen
kulttuuriyhdistys Kytö järjestää Torstaituokioita.
Lauluyhtye Heikoollenkki veti paikalle runsaasti
yleisöä heinäkuisena iltana.

Liiveristä osallistutaan aktiivisesti erilaisiin paikallisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin työryhmiin.
Esimerkkeinä voidaan nostaa jäsenyydet Jalasjärven
ja Ylistaron kylien yhteistyöryhmissä, Leader-nuorisotoiminnan kehittäjien verkostossa, jäsenyys MYR:ssä ja
MYR:n sihteeristössä sekä Italia – Ruotsi -kehittäjäverkostossa (SERN). Liiveristä osallistutaan valtakunnalliseen Leader-työn kehittämiseen mm. Leader-asiantuntijaryhmän kautta.

Pienistä hankkeista syntyy itseään suurempia kokonaisuuksia. Liiveri on toteuttanut neljä Buustia toimintaan
-teemahanketta ja yhden Ilmastoviisas-teemahankkeen. Näistä 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
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5

TAVOITTEET SEURAAVALLE
VUODELLE

Kylien kehittämistä jatketaan Kylille 3 -hankkeen ja kyläasiantuntijan avulla. Osallistuvat nuoret -hankkeella
aktivoidaan nuoria mukaan kehittämistyöhön ja kansainvälisyyteen. Valokuiturakentamisen aktivointia
tehdään Vauhtia valokuituun -hankkeella. Aiemmin
käynnistetyistä teemahankkeista käynnissä ovat Matka
sekä Ilmastoviisas-kehittämis- ja investointihankkeet.
Vuoden aikana käynnistetään harraste- ja turvallisuusteemainen teemahanke sekä teemoiteltu haku kulttuurialan toimijoille. Leader Östra Skaraborgin kanssa
käynnistetään yrittäjävaihdot uudelleen syksyn aikana.
Liiveri tekee viestinnällistä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen kanssa.

Vuonna 2022 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 jatkuu. Siirtymäkauden varoista myönnetään tukea sekä yleishyödylliseen että elinkeinolliseen kehittämiseen ohjelmakauden 2014–2020 strategian mukaisesti.

Jalasjärven Koskuen Hebrominrannan
kunnostus on kerännyt kävijöiltä kiitosta.
Aluetta ehostettiin myös kaatamalla puita ja
rakentamalla Liiverin rahoituksella grillikodan
ja uudet pukukopit.

Lisäksi valmistellaan CAP-suunnitelmaan kuuluvaa toisen vaiheen Leader-hakemusta. Painopiste tässä on
paikallisessa valmistelutyössä, mutta Liiveristä osallistutaan myös valtakunnalliseen valmistelutyöhön, esim.
Leader-asiantuntijaryhmään. CAP-valmisteluun liittyen
vuosi käynnistyy osallistavilla työpajoilla. Lisäksi on
muun muassa sovittava Seinäjoen keskusta-alueen rajaamista strategiasta ja laadittava yhteis-työsopimus
ELY-keskuksen kanssa. Nykyisen tiedon mukaan strategia pitää jättää MMM:lle kesäkuussa.
Liiverin toimintarahalle on aiempien työntekijöiden lisäksi palkattu sisällöntuottaja. Näin vahvistetaan Liiverin viestinnällistä osaamista, että pystytään viestimään
hyvin ja laadukkaasti aiemman ohjelmakauden tuloksista ja tulevan ohjelmakauden mahdollisuuksista.
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Verkostot, joissa Liiverin henkilöstö on mukana

(ei sisällä Leader-rahoitteisten hankkeiden projekti- ja ohjausryhmiä eikä Liiverin omia työryhmiä)
Henkilö

Jäsenyys työryhmässä

Organisaatio

Toiminnanjohtaja
Sinikka Koivumäki

Leader asiantuntijatyöryhmä

MMM, Ruokavirasto, ELY ja Leader-ryhmät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Etelä-Pohjanmaan liitto

Yrityspalveluverkosto Seinäjoki ja Ilmajoki-Kurikka

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

Järjestöneuvosto

E-P yhdistysten yhteinen neuvosto

ELLE-ryhmä, Elyn ja Leader-ryhmien toimien yhteensovitus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

SERN, Ruotsi-Italia verkosto

SERN

Fridge-hankkeen sidosryhmä

Etelä-Pohjanmaan liitto

Finch-hankkeen sidosryhmä

Etelä-Pohjanmaan liitto

Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä

HY Ruralia

Alueiden, asukkaiden ja elinolojen muutosilmiöt ajassa –
Epanet-professuuri

HY Ruralia

Kulttuuriympäristötyöryhmä

Etelä-Pohjanmaan museo

Iskua Etelä-Pohjanmaalle - elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin -hanke

Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ja Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri

Kulttuurihyvinvointia etänä

SeAmk

Digituen verkosto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Osallisuussuunnittelija Noora Riippi

Nuorten palveluverkosto

Ilmajoen kunta

Nuoriso-Leader valtakunnallinen koordinaatioryhmä

Leader-ryhmät

SaYouth koordinaatioryhmä

SERN

Suunnittelija
Telle Lemetyinen

Kulttuurimatkailun alueellinen koordinaatioverkosto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Kyläasiantuntija
Irma Kortesuo

Strategian teossa on tärkeää olla kuulolla
siellä, missä kehittämistarpeista puhutaan.
Peräseinäjoen kirjasto järjesti paneelikeskustelun
teemalla “Maaseudun tulevaisuus kaupungin
lähiönä”.
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Liiverin rahoittamat hankkeet 2021
hanketyyppi ja hakija

hankenimi

Kustannus

yleishyödyllinen investointi

Tuki%

Saarikoski Terhi

TahtoNaisen työelämän ohjaus

13 102 €

100,0 %

Pässilä Bicycles Oy

Pässilä Bicycles Oy - hanke brändin, tuotteiden
ja markkinoinnin kehittämiseen sekä kansainvälisen kasvun mahdollistamiseen

34 589 €

100,0 %

Jetraco Oy

Kotimaisen multisportlaatan tuotannon, markkinoinnin ja myynnin suunnittelu ja pilotointi

32 736 €

100,0 %

568 726 €

Koivulakson Vesi Oy

Koivulakson vedenottamon 2.kaivo

32 420 €

50,0 %

Kurikan kaupunki

Saarijärven virkistysalueen kehittäminen

180 000 €

44,4 %

Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho r.y

Kohti turvallisempaa ilmailua

189 800 €

30,0 %

kehittämishanke, elinkeinollinen

Lakeuden Elämysliikunta ry

Käpälikön vene- ja virkistyslaiturit

72 000 €

70,0 %

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

94 506 €

70,0 %

kehittämishanke,
yleishyödyllinen

Jalasjärven Itäinen Metsästysyhdis- Jimy sporting
tys r.y.
yritystuki, investointi

788 328 €

9 999 €
Ruoasta lisäarvoa tapahtumiin -esiselvityshanke

9 999 €

90,0 %

413 298 €

Kehittämisyhdistys Liiveri ry

Osallistuvat Nuoret

124 457 €

100,0 %

88 165 €

20,0 %

Mukula ry

Kulttuuria mukuloille

69 067 €

90,0 %

353 203 €

20,0 %

Seinäjoen kaupunki

Kylillä kaiken ikää

80 000 €

90,0 %

KP Laser

49 995 €

20,0 %

S-Kiekko Juniorit ry

44 080 €

87,0 %

Eränkävijän Riistaliha Oy

Kylmäkalustohankinta

35 514 €

35,0 %

Monilajisuudella kohti liikkuvampaa ja paremmin voivaa Seinäjoen seutua

Hagamaster OY

Levysirkkelin hankinta

56 451 €

10,0 %

Kultsi - Kulttuurikollektiivi Silta ry.

Piirin yhteisö -hanke

80 000 €

87,5 %

Lakeuden Metallikierrätys Oy

Koneinvestointi

205 000 €

20,0 %

Seinäjoki Lakeus Rotaryklubi ry

Ankkalammen aistipuisto -selvityshanke

15 694 €

90,0 %

Hotmotor huolto Oy

Huolto sekä katsastupalvelun käynnistäminen

Hautala Service Oy

Huoltorakennus

Palomäki Kari

yritystuki, kokeiluraha

19 700 €

Suomen SähköFlotaatio Oy

Konsultointi selvitys

Comia Furniture Oy

Modulaarisen tuotteiston kehittäminen

yritystuki, perustamistuki

10 000 €

100,0 %

9 700 €

100,0 %

133 447 €

Suunnittelu Roos Oy

Roos Design

35 000 €

100,0 %

POWER-Puhdistus Oy

POWER-Puhdistus Oy:n liiketoiminnan kehityshanke

18 020 €

100,0 %
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yritystuki,
toteutettavuustutkimus
RKL Parantainen Oy

5 000 €
Tuotantotilavaihtoehtojen selvitys "Elementtitehdas"

koulutus- ja tiedonväl,
yleishyödyllinen
Green Care Finland ry

5 000 €

50,0 %

18 000 €
Metsävoimaa järjestötoimintaan

Kaikki yhteensä

18 000 €
1 956 498 €
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90,0 %

et yritysmahdollisu
Uud
ude
t

Biljardipöytä Ilmajoen lukiolle

Ilmajoen lukion opiskelijak.

Tennisseinä Ilmajoelle

Konttiperän mummula

Yhteisiä tapahtumia vanhemmille, lapsille ja lapsenlapille

MLL Seinäjoki

Nuorten toimintaa perhetalolle

Tasangon Talvikit

Tour de Finland

898 €

Ylistaron metsästysseura

Nuorten eräilykerho

289 €

Loiste NY

Promootiopalvelu tuotteille tai palveluille

375 €

Lyyti Saarela - PaljuSpa 2

Paljukärryn ehostaminen ja markkinointi

510 €

Reetta Pakkala

Yleiskoneesta tehokkuutta

370 €

2 949 €
463,75 €
110 €

TYÖPAIKAT

Elinvoimakukka

elut



KILPAILUKYKY

Va h v

Osallistumis- ja vaikuttamiskanavat

lue



aa

OSAAMINEN

ta

Vapaa-ajan asukkaat ym.
kunnan toiminnassa

lo

us



1 000 €

YRITYKSET

Palv

Ilmajoen nuorisovaltuusto

Veto
voi
ma


Hankkeen
kokonaisbudjetti



Hankkeen nimi / teema

Elinvoiman elementit ja työn fokus

nta 
tarjo
tus
ulu
Ko

Hakija



Nuoriso-Leader-projektit 2021

S o s i a a li n e n p ä ä o m

a

Talkootyö/talkoolaiset

KUNTALAISOSALLISUUS

Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa

Toimivat järjestöt

Ely-keskuksen tukema yleishyödyllinen investointihanke
Hakija

Hankkeen nimi / teema

Mäki-Pohdon Yksityisratsastajat ry

Mäki-Pohdon ratsastuskentän ja tuomaritornin kunnostus

PAIKALLISAKTIIVISUUS

Järjestöjen
aktiiviset
jäsenet

Hankkeen
kokonaisbudjetti
152 861 €

Liiverin tulevan strategian
analyysissä hyödynnettiin HY Ruraliainstituutin ja Sitran viitekehyksiä.
MMM:n arviointiryhmä antoi hyvää
palautetta Liiverin 1. vaiheen
strategiahakemuksesta.

Työmatkat/Etätyömahdollisuudet

OPPIVA JA
UUDISTUVA
ELINVOIMAINEN
KUNTA

Tapahtumat ja niihin
osallistuneet
Toteutetut e
k hittämishankk
eet
Yritys- ja yhdistyskumppanuudet
Kuntakumppanuudet
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VERKOSTOT JA
KUMPPANUUDET

Kulttuurimahdollisuudet

HYVINVOINNIN
VOIMAVARAT

Liikuntamahdollisuudet

Kunnostetut/hyödynnetyt
kulttuurikohteet
Kuntaviestintä sidos
ryhmille
Tapahtumajärjestäjä
t

rahoitusta

oma
rahoitus

1,9 milj.

rahoitettiin
Liiverin
tuki

13

1665

osallistujaa
tilaisuuksissa

95

yritystukitiedustelua

9

12

elinkeinojaostolaista

nuorisojaostolaista

9
nuorten
omaa projektia

uutta toimijaa
kehittämistyöhön

117

kävijää
nettisivuilla

toteutettiin

21

yrityksen
toimintaa

42 773

seuraajaa
somessa

houkuteltiin

14

paikallista
hankeideaa

paikalliseen
kehittämiseen

855

vauhditettiin

€

6+41

?

tilaisuutta
ja koulutusta

hanketiedustelua

294

24

8

jäsentä

hallistuslaista

työntekijää

Kulttuurikeskus Herrala | Könnintie 27 A | 60800 Ilmajoki | toimisto@liiveri.net | www.liiveri.net

