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Röyskölän riippusillan kupeessa sijaitseva
Rinta-Röyskön talo oli yksi Seitsemän
sillankulttuuripyöräilyn kohteista. Euroopan
kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaan kuuluvaa
tapahtumapäivää vietettiin elokuussa
Ilmajoella. Aurinkoinen sää houkutteli pyörän
selkään satoja ihmisiä läheltä ja kaukaa.
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Jäsenyys Liiverin hallituksessa koetaan
palkitsevana. Kokouksissa käydään
aktiivista keskustelua muun muassa Leadertukipäätöksistä ja -strategiasta.
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HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Liiverissä Pysyy ja paranoo -ohjelman toteuttaminen on
kääntynyt loppusuoralle. Vuoden 2019 aikana aloitettiin tulevaan kauteen valmistautuminen käynnistämällä
uuden ohjelman strategiatyö. Toistaiseksi on keskitytty
vaikuttavuuden arviointiin analysoimalla tuloksia ja faktoja. Lisäksi kyselyin ja haastatteluin on hankittu tärkeiden sidosryhmien näkemyksiä. Selvitysten perusteella
toimintamme on vaikuttavaa ja laadukasta. Tästä on
hyvä suunnata kohti tulevaa.
Vuosi 2019 oli myönteinen käytettävissä olevan rahoituskehyksemme kannalta. Saimme käyttöömme esimmäisen lisärahoituksen ja hyvien tulosten sekä laadukkaan toiminnan ansiosta pärjäsimme mainiosti myös
toisen lisärahan haussa. Niinpä Liiveri voi myöntää rahoitusta hyville hankkeille aikaisempien vuosien tasolla.
Monia mukavia asioita tapahtui vuoden 2019 aikana
myös toiminnan tasolla. Yritykset, yhdistykset ja muut
hanketoimijat ovat olleet aktiivisia. Esimerkiksi yritystukia ja elinkeinojen kehittämishankkeita rahoitettiin
22 kappaletta ja mikä ilahduttavinta, hyvin suuri osa
yritystuista suuntautui aloittaville yrityksille. Tuettujen
yritysten joukko oli monipuolinen, esimerkkeinä kulttuuriala, digitalisaatio ja kestävä kehitys.
Kansainvälinen toiminta uuden alun oman hankkeen 1

Kansainvälinen toiminta sai uuden alun, kun Liiveri käynnisti yhteistyön ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin
kanssa. Hankkeella on edistetty ruohonjuuritason kansainvälistymistä. Yli 20 yrityksen ja yhdistyksen edustajaa on hakenut kumppaneita, vaihtanut kokemuksia ja
hankkinut tietoa toisiltaan. Olemme tehneet yhteistyötä myös puolalaisen, portugalilaisen ja irlantilaisen Leader-ryhmän kanssa, ja rahoitimme useita kv-hankkeita.
Liiveri on toteuttanut kylien kehittämistä Turvallisuus
ja varautuminen -teemalla. Pitkäjänteinen kylien kehittämistyö saa myös jatkoa, sillä loppuvuodesta varmistui
koko Etelä-Pohjanmaan kattavan Kylille III -hankkeen rahoitus. Hankkeella lisätään maaseudun asukkaisen osallisuutta, osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä
edistetään kiertotaloutta.
Lähdemme uuteen toimintavuoteen luottavaisin ja kiitollisin mielin. Odotukset ovat korkealla, ja niiden toteutumista vie eteenpäin sitoutunut organisaatio. Tuleva vuosi on erityisen tärkeä, sillä uuden ohjelmakauden
pohjatyö tehdään nyt. Toivon ja uskon, että innostumme uuden suunnittelusta täysillä ja innostamme myös
muita alueemme asukkaita ja toimijoita osallistumaanmaaseudun kehittämistyöhön!

Tarja Pienimäki, Liiverin puheenjohtaja

Carelin Oy on vuonna 2018 perustettu
energia-alan insinööritoimisto, joka
työllistää tällä hetkellä kymmenen henkilöä.
Pääpainopisteenä Carelin-tiimillä on
tuulivoiman rakentamisvaiheen asiantuntija-,
sekä projektinjohtopalvelut. Lisäksi yritys
tarjoaa tuotantovaiheeseen elinkaaripalveluita.
Perustamistuen avulla yritys pääsi vauhdilla
alkuun.
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Kylien kehittämistä on jatkettu vahvasti edelleen Liiverissä. Uutta vuodelle 2019 oli kansainvälisen toiminnan aktivoituminen mm. oman hankkeen kautta, jossa
tehdään yhteistyöstä ruotsalaisen Leader Östra SkaraSeinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry eli Leaborgin kanssa. Lisäksi vuoden aikana rahoitettiin kaksi
der Liiveri toimii Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alukansainvälistä esiselvityshanketta ja kolme kansainväeiden kehittäjänä. Liiverin Pysyy ja paranoo -ohjelma
listä hanketta. Näiden aktiivinen toiminta alkaa vuonna
vuosille 2014–2020 koostuu kahdesta strategiasta:
2020. Liiverissä on myös tehty yhteistyötä muiden eumaaseutu- ja kaupunkistrategiasta. Maaseutustraterooppalaisten Leader-ryhmien kanssa. Lisäksi Liiverisgiaa toteutetaan muun muassa Leader-rahoituksella
sä on edelleen keskitytty toiminnan vaikuttavuuksien
sekä ELY-keskuksen alueellisen maaseutuohjelman ratunnistamiseen, ja niistä viestimiseen sekä tehty toimia
hoituksella. Kaupunkistrategian toteutus on jäänyt pieKuka tekee?uuteen
Mitä tekee?
ohjelmakauteen valmistautumiseksi.
neksi. Vuonna 2019 toimia on tuettu lähinnä NuorisoLeaderista.

JOHDANTO

Kirjaa kehittämisideasi

Pysyy ja paranoo -maaseutustrategiasta on Leaderrahoitusta myönnetty yhteensä 204 hankkeelle, joista 64 on teemahankkeen alahanketta. Hankkeista 30
(mukaan lukien kaksi teemahanketta alahankkeineen)
sai myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta
vuonna 2019. Koko ohjelmakauden aikana strategian
painopisteistä eniten tukea on myönnetty yritysten ja
elinkeinojen tukemiseen, mutta lähes yhtä paljon sitä
on myönnetty kotiseudun ja yhteisöjen tukemiseen.

hyvinvoiva ympäristö,
terveellisempi elämä
ruokaa
läheltä,
makuja
elämään

rakas
kotiseutu,
vireämmät
yhteisöt

rohkeat yritykset,
uudistuvat elinkeinot
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Liiverin hallitus 2019
Varsinainen jäsen

Läsnä

Varajäsen

Läsnä

Tarja Pienimäki, pj

11/12

Petra Hakoniemi

1/12

Merja Välimäki

5/12

Päivi Alaniska

8/12

Anne Ojajärvi

7/12

Kirsi Huhtala

8/12

Jarmo Kallio

10/12

Masa Paavola

0/12

Timo Tuuri

3/12

Timo Tuomikoski

0/12

Sami Mäntymäki

8/12

Hannu Ilomäki

6/12

Mervi Mäenpää

10/12

Karri Kallio

1/9

Reijo Hämäläinen

9/12

Mika Yli-Petäys

3/12

Jaakko Ristimäki

9/12

Leena Vedenjuoksu

1/4

Anne-Mari Tullila

1/9

Hanna-Leena Viirimäki

0/4

Annina Rintamäki

6/9

Timo Urpala

0/4

Minna Tuohisto-Kokko

7/9

Janne Lehtinen

9/12

Timo Mylläri
Osku Ketola
Arja Ketoja

10/12
5/12

9/12

3

YHDISTYS JA
SEN RESURSSIT

ten kanssa. Yhteiskokouksessa Ruokaviraston ylijohtaja
Antti-Jussi Oikarinen kertoi CAP27-valmistelun tilanteesta ja puhuja Jenni Rajahalme Kumppania Oy:stä
kertoi, miten hurmata milleniaalit.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Seinäjoella Maakuntamuseon Kivinavetalla. Kokouksessa myönnettiin Liiverin yhdeksäs diplomi, tällä kertaa teemalla Yhdessä!
Erikooset emännät -yritysryhmähankkeelle ja sen tekijöille. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Pienimäki. Tämä on hänen toinen vuosi puheenjohtajana
ja kolmas hallituksen jäsenenä.

Hallituksen alaisuudessa toimii kolme jaostoa: elinkeino- ja nuorisojaostot sekä strategiaryhmä. Elinkeinojaoston tehtävänä on toimia viestinvälittäjänä Liiverin
ja alueen yrittäjien ja elinkeinotoimijoiden välillä sekä
sparrata saapuneita Leader-yritystukihakemuksia. Jaosto kokoontui viisi kertaa. Nuorisojasto toimii linkkinä
alueen nuorten ja Liiverin välillä sekä aktivoi ja arvioi
Nuoriso-Leader-hakemuksia. Jaosto kokoontui neljä
kertaa. Strategiaryhmän tehtävänä on toimia työrukkasena CAP27-valmisteluun liittyvissä asioissa. Jäseninä siinä ovat Liiverin hallituksesta Pienimäki, Ketola,
Hämäläinen ja Mäenpää sekä toimistolta Koivumäki ja
Lemetyinen. Ryhmä kokoontui kahdesti.

Liiverin jäsenet 2019
Jäsenet
Yhdistykset

Kaikki

Maksaneet

102

66

43

30

133

73

Kunta

3

3

Muu julkinen

4

4

Yhteensä

285

176

Yritykset
Yksityiset henkilöt

Lisäksi strategiaryhmä vieraili Kurikassa kertomassa
Liiverin toiminnasta ja sen tuloksista sekä keskustelemassa tulevaisuudesta kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sekä elinvoimalautakunnan kanssa. Strategiaryhmä järjesti myös
seutukunnallisen kuntatapaamisen, johon osallistui
johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita kaikista
Liiverin alueen kunnista. Tapaamisessa keskusteltiin
Liiverin toiminnan tuloksista ja tulevaisuuden kehittämistarpeista.

Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta, joista yksi oli
sähköposti kokous. Kaksi hallituksen kokousta oli niin
sanottua arviointi- ja strategiakokousta ja yksi kokous
oli yhdessä Etelä-Pohjanmaan muiden Leader-hallitus-
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Kansalaisopistojen kanssa yhteistyössä
järjestetyt digikahvilat koettiin seniorien
keskuudessa erittäin tarpeellisiksi ja yksilöllistä
ohjausta arvostettiin. Myös vertaisoppimisella
oli tärkeä rooli.

Vuoden 2019 aikana Liiverissä työskenteli kahdeksan
henkilöä. Henkilötyövuosia tehtiin yhteensä 5,35, joista
Leader-toimintarahalle 2,3. Ns. perushenkilöstö on ollut
töissä jo pitkään. Uutena työntekijänä aloitti kansainvälisyyskoordinaattori. Lisäksi oli palkattuna kaksi harjoittelijaa.

Liiverin hallituksessa on ollut vuosien aikana yli 100
jäsentä. Nämä henkilöt kutsuttiin toimistolle muistelemaan hallitusaikaa ja miettimään Liiverin tulevaisuuden näkymiä. Paikalle saapui kymmenen osallistujaa.
Käyty keskustelu oli innostunutta ja läsnäolijat sitoutuvat osallistumaan jatkossa toimintaan.

Työntekijät:

Vuonna 2019 Liiverin toiminnan volyymi oli 380 000
€, josta toimintarahan osuus oli 182 000 €. E-P:n ELYkeskuksen rahoittamien hankkeiden osuus oli 95 000
euroa (Kylille 2 ja ViestiEllen). Omasta kehyksestä rahoitettujen hankkeiden osuus oli yhteensä 99 000 €
(Liiveri-Skaraborg, Vaikuttavuutta ja viestintää, neljän
teemahankkeen koordinointi). Liiverinin tilintarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Matti Ylkänen, varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Hannu Paunikallio.

• toiminnanjohtaja, ETM Sinikka Koivumäki
• taloussuunnittelija, MMM Raija Ojaniemi
• suunnittelija, FM Telle Lemetyinen
• kyläasiantuntija, HuK Irma Kortesuo
• tiedottaja, FM Sonja Pitkäjärvi, 40-60 % työaika
• kv-koordinaattori, FM Paula Vannesluoma, 4.3. – 80 % työaika
• tuntityöntekijä Juha Järvi, 1.3.–31.5.
• harjoittelija, tuntityöntekijä Markus Loppi, 18.2.–31.7.

Elinkeinojaosto 2019
Rami Mattila

yritysasiamies Ilmajoki

Nuorisojaosto 2019

Reijo Hämäläinen

maaseutujohtaja Kurikka,
hallituksen jäsen

Kunta

Jäsen

Eeva Jussila

asiantuntija Into Seinäjoki

Ilmajoki

Leila Nuottivaara, pj.

yrittäjä Leila’s Hyvät Maut

Outi Mänty
Sofia Ojala
Petra Hakoniemi

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
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Jalasjärvi

Hanne Kujanpää
Hanna Kuhna
Niko Luokkakallio

Seinäjoki

Sofia Douka
Karoliina Tuikka
Adina Nivukoski
Miia Nortunen

Liiverin hallitus
Päivi Alaniska
Liiverin toimisto
Sinikka Koivumäki
Raija Ojaniemi
Irma Kortesuo

Ompeluliike Sopiva on ilmajokelainen
tekstiilialan alihankintaa tekevä
perheyritys, jolla on myös oma tuotemerkki.
Laiteinvestointien ansiosta yrityksen liikevaihto
on tuplaantunut viimeisen vuoden aikana ja
kasvu jatkuu.
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LIIVERIN TOIMINTA

Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä -painopisteellä edistetään mm. kulttuuria ja liikuntaa hyvinvoinnin lähteenä, vihreää hyvinvointia ja ympäristön
viihtyvyyttä. Painopisteestä rahoitettiin muun muassa
nuorten metsäyrittäjyyteen liittyvä kehittämishanke
sekä Green careen liittyvät kansainvälinen esiselvitys ja
sen pohjalta varsinainen kansainvälinen hanke. Buustia
toimintaan goes ART -teemahankkeessa yhdistykset
palkkaavat taiteilijoita tekemään yhteisötaidetta kanssaan. Alahankkeet toteutetaan vuonna 2020.

4.1. Strategian toteuttaminen
Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt -painopisteellä
tavoitellaan mm. asukas- ja kylätoiminnan aktivointia ja
uudistamista, asumisen monimuotoisuutta sekä yhteisöllisyyden uusia muotoja. Vuonna 2019 rahoitetuista
hankkeista esimerkkinä on Ylistaron kylät -kehittämishanke, jossa kahdeksan kylää kehittää toimintaansa
tiiviissä yhteistyössä. Yleishyödyllisistä investointihankkeista esimerkkinä on Jalasjärven ampumasimulaattorihanke. Sillä alueen metsästysseurat, riistanhoitoyhdistys sekä lapsi- ja nuorisoyhdistys hankkivat
simulaattorin, joka tarjoaa uuden matalan kynnyksen
harrastusmahdollisuuden nuorille, ja houkuttelee heitä
mukaan metsästysharrastuksen pariin.

Ruokaa läheltä, makuja elämään -painopisteessä kehitetään muun muassa lähiruokaa ja sen saatavuutta
sekä ruoka- ja ruokailukulttuuria. Ruoka on keskiössä
Seinäjoen seudun uudistuvat ruokatarinat -hankkeessa, jossa kerätään ruokaa ja ruokakulttuuriin liittyviä
tarinoita alueelta, ja uudistetaan niitä tähän päivään.

Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot -painopisteen tavoitteena on muun muassa elinkeinoelämän vahvistaminen sekä yhteistyö, verkostot ja yhteisöllisyys.
Vuonna 2019 rahoitettiin 22 yritystukea ja elinkeinojen
kehittämishanketta. Yritystuissa nousi esiin aiempaa
vahvemmin kulttuurialan yritykset, kuten teatteri, design kellot ja tanssikoulu. Myös digitaalisuuteen (someassari, laajakaistaselvitys) sekä kestävään kehitykseen
(biokaasu, karuselliviljely) liittyviä hankkeita käynnistyi.

Saapuneiden hanke- ja
yritystukihakemusten
määrä

2019

Yritystuki

83

18

Kehittämishanke

69

14

Teemahanke

7

3

Toimintaraha

3

1

162

36

Yhteensä
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2015–2019

Turvallisuusaiheisia tilaisuuksia pidettiin
yhteensä 16, ja niihin osallistui 294 henkilöä.
Tilaisuuksissa kannustettiin asukkaita muun
muassa omatoimiseen varautumiseen. Arjen
häiriötilanteista selviää helpommin, kun kotona
on kotivaraa.

asukkaiden valmiuksia hätäensiavun antamiseen vahvistettiin, ja kyliä aktivoitiin kyläturvallisuussuunnitelmien toteuttamiseen.

Vuonna 2019 Liiveriin saapui 36 hakemusta (mukaan
lukien toimintaraha). Tämä on enemmän kuin edellisvuonna, jolloin hakemuksia saapui 25 kappaletta. Hanke- ja yritystukitiedusteluja tuli 197 kappaletta. 27 tukitiedustelua ohjattiin muualle rahoitettavaksi. Liiveri
teki kolme kielteistä yritystukipäätöstä. Kaksi hakijaa
peruutti hakemuksensa.

Liiverin toimesta koottu Turvallisuus ja varautuminen
-projektiryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa
suunnittelemaan toimenpiteitä. Asiantuntijaverkostoon kuuluivat Juha Turkulainen Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitokselta, maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen Kurikan kaupungilta, Vapepan valmiuspäällikkö
Aki Valonen, varautumisen asiantuntija Tave Rautiainen SPR:n Länsi-Suomen piiristä, Pohjanmaan Vapepan
puheenjohtaja Jarmo Ojajärvi, kyläturvallisuuskouluttaja Aana Vainio, suojelulohkon jäsen Matti Laitila
sekä Irma Kortesuo.

Euromääräisesti Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt
ja Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot -painopisteet ovat toteutuneet yli tavoitteen. Vastaavasti Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä sekä Ruokaa
läheltä, makuja elämään -painopisteistä on rahoitusta
kulunut suunniteltua vähemmän. Ruoka-teeman yritystukien rahoittaminen on osoittautunut ennakoitua
haastavammaksi. Elintarvikealan uusia pienyrityksiä ei
juuri alueelle synny tai niiden jalostusaste ei ole riittävä
yritystukien kriteereihin. Teeman elinkeinollista kehittämistä rahoitetaan maakunnallisesti. Etelä-Pohjamaan
Leader-ryhmien yhteisen Kylille II -hankkeen teemoja
ovat turvallisuus ja varautuminen, kumppanuus, digitaalisuus sekä luonto ja kulttuuri. Liiverin painopisteenä on turvallisuus ja varautuminen -teema. Hanketta
hallinnoi Leader Kuudestaan.

Kylille-hanke oli mukana toteuttamassa maakunnallista
Järjestömarkkinat-kiertuetta yhdessä järjestöjen, yhdistysten ja kuntien kanssa. Toukokuussa järjestetyissä
pop up -tapahtumissa tuotiin näkyväksi yhdistyksissä
tehtävää vapaaehtoistyötä. Samalla järjestelyissä mukana olleiden tahojen yhteistyö lisääntyi. Seinäjoella
järjestettiin yhdistystreffejä yhteistyössä kaupungin
kanssa. Järjestettiin myös Ilmajoen kunnan ja kylien yhteistyöryhmän ja Ylistaron kylien yhteistyöryhmän kokouksia sekä osallistuttiin aktiivisesti Jalasjärven kylien
yhteistyöryhmän tapaamisiin.

Vuoden 2019 aikana järjestettiin useita kylien turvallisuuteen ja asukkaiden varautumiseen liittyviä tilaisuuksia kuten Turvallisuus kuntoon kylillä, Turvallisesti kotona ja Tapahtuman turvallisuus -työpaja. Lisäksi
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Seinäjoen 4H kannustaa jalasjärvisiä ja
peräseinäjokisia nuoria metsäyrittäjiksi.
Alalla on työvoimapula. Kiinto-hankkeessa
järjestettiin muun muassa raivaussahakurssi
nuorille.

Liiveri on mukana Leader Kuudestan hallinnoimassa
Viestitellen-hankkeessa, jolla tehdään maakunnan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistä maaseutuohjelmaviestintää. Yhteisviestinnän ytimessä ovat uhoouutiskirje ja -nettisivut. Hanke järjesti opintomatkan
keskisuomalaisten Leader-ryhmien luokse. ELY-keskuksen johdolla toteutettiin Mahtisatoa-työpajat ja -juhla,
joilla saatiin esille maaseuturahaston työn vaikutuksia
ja vaikuttavuutta.

Yhteistyössä Ilmajoen, Kurikan ja Seinäjoen kansalaisopistojen kanssa järjestettiin digikahviloita, jotka toimivat matalan kynnyksen oppimispaikkoina. Henkilökohtainen neuvonta jalkautettiin lähelle asukkaita, ja
kahviloita järjestettiin 12 eri kylällä yhteensä 19 kertaa.
Loppuvuodesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi alueensa Leader-ryhmien yhteiselle Kylille III -hankkeelle rahoituksen. Hankkeella lisätään maaseudun
asukkaiden osallisuutta, osaamista, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lisäksi edistetään kiertotaloutta ja pyritään
saamaan kylien vahvuudet hyötykäyttöön. Hanketta
hallinnoi Leader Aisapari.

Paikalliskehittäjien yhteinen Lokaali-tapahtuma järjestettiin Kauhavalla. Etelä-Pohjalaiset Kylät ry oli tapahtuman pääjärjestäjä. Liiveri osallistui tapahtuman
järjestämiseen yhdessä muiden eteläpohjalaisten Leader-ryhmien kanssa.

JULKISEN RAHOITUKSEN JAKAUTUMINEN STRATEGIAN PAINOPISTEISIIN
painopiste

koko kausi

josta 2019

Tavoite 2014–2020

Toteuma 2014–2019

637 594 €

87 742 €

20 %

13 %

Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt

1 862 133 €

188 880 €

30 %

38 %

Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot

2 015 617 €

284 604 €

35 %

41 %

3 93 422 €

67 138 €

15 %

8%

4 908 746 €

629 138 €

Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä

Ruokaa läheltä, makuja elämään
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Ilmajoen kunnan yritysasiamies Rami Mattila,
Mullsjön kunnan kulttuuritoimenjohtaja
Åsa Eklund ja Leader Östra Skaraborgin
toiminnanjohtaja Jesper Uvesten keskustelivat
Suomen vierailulla alueiden kehittämisestä.

Liiveri–Skaraborg-hankkeella edistetään ruohonjuuritason kansainvälistymistä ja oppimista. Yli 20 suomalaista ja ruotsalaista on hakenut uusia yhteistyökumppaneita, vaihtanut kokemuksia ja hankkinut uutta
tietoa toisiltaan. Uudenlaiseen yhteistyöhön on päässyt yrittäjiä ja yhdistysten edustajia yhdellä Suomeen
ja yhdellä Ruotsiin suuntautuneella ryhmämatkalla.
Ruotsalaiset tutustuivat kesäkuussa kylätoimintaan
ja nuorisotoimintaan, Leader-työhön ja yrittäjyyteen.
Suomesta lähti nuori yrittäjä kolmen päivän vaihtoon
Ruotsiin toukokuussa. Elokuussa suomalaiset tutustuivat muun muassa Skövden ruokamessuihin, alueen
lähiruoan tuottajiin sekä urheilutapahtumien järjestämiseen. Ruotsalaiset ovat osoittaneet suomalaisille
brändäyksen merkityksen ja voiman. Ruotsalaiset ovat
hakeneet Suomesta oppia Leader-toimintaan ja nuorten mukaan saamiseen kehittämistyöhön.

Liiveri on myöntänyt niin sanottua Nuoriso-Leader-rahaa nuorten omiin projekteihin vuodesta 2014 lähtien.
Tukea on myönnetty lähes 70 projektille noin 42 700
euron edestä. Vuonna 2019 oli kaksi hakua. Kevään
haussa tukea sai kuusi projektia ja syksyn haussa viisi
projektia. Nyt tähän käytössä oleva rahoitus on loppumassa ja Liiverissä on alettu valmistella joukkorahoituskampanjaa teemasta.

Liiverin tavoitteena on saada muuta kuin Leader-rahoitusta ohjelmansa toteuttamiseen kaksi miljoonaa
euroa. Tästä on toteutunut vuoden 2019 loppuun mennessä 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 saatiin rahoitus edellä mainitun Kylille III -hankkeen lisäksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta SAYouth- hankkeelle. Sen
avulla edistetään nuorten kansainvälistymistä ja osallisuutta kahdeksan hankepartnerin kanssa. Lisäksi haettiin tukea energiatehokkuuskartoituksiin Tiina ja Antti
Herlinin säätiöltä sekä Etelä-Pohjanmaan Osuuspankista. Tukea ei saatu kummastakaan.

Vuonna 2019 Liiverissä työskenneltiin neljän teemahankkeen kanssa. Turvallisuus ja energia -teemahankkeesta rahoitettiin kahdeksan pientä investointia
muun muassa sydäniskureita, ilmalämpöpumppu, aggregaatti ja valvontajärjestelmä. Buustia toimintaan 2
-teemahankkeiden avulla yhdistykset palkkasivat nuoria kehittäjiä muun maussa uudistamaan viestintää ja
opastamaan digitaalisien järjestelmien käyttöönotossa.

Liiverin kyläasiantuntija neuvoo Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksesta haettavia yleishyödyllisten investointihankkeiden hakijoita hakuprosessissa. Koska investointihankkeita rahoitetaan alueellisesta maaseutuohjelmasta, vähenee tarve rahoittaa kyseessä olevia
investointeja Liiverin kehyksestä. Vuonna 2019 ELY-keskus myönsi tukea viidelle investointihankkeelle. Investoinnit ovat yhteensä yli 240 000 euroa.
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Liiverin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia
tiivistettiin 6 faktaa -esitteeseen, jota muun
muassa hallitus voi käyttää aktivointityökaluna.

4.2 Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Nuorten kehittäjien palkkaamisen mahdollistavien
Buustia toimintaan -kehittämishankkeiden kokemusten
pohjalta Liiveri käynnisti Buustia toimintaan goes ART
-teemahankkeen. Sen avulla yhdistykset voivat palkata
taiteilijan tai nuoren kehittäjäksi. Liiverin hallitus päätti
alahankkeista loppuvuodesta 2019. Lisäksi loppuvuodesta 2019 avattiin haku Matka-teemahankkeeseen.
Haku päättyy 2020 puolella. Sillä mahdollistetaan yhdistysten koti- tai ulkomaan opintomatkat.

Liiverissä on edelleen käynnissä Vaikuttavuutta ja viestintää -hanke, jolla muun muassa kehitetään toimivia
ja käytännönläheisiä työkaluja, joilla arvioidaan Liiverin
oman toiminnan ja rahoittamien hankkeiden vaikuttavuutta. Uutena on käynnistetty Leader-yritys- ja -hanketukien loppukeskustelut. Ideana on olla yhteydessä
tuensaajiin noin kaksi vuotta tuen saannin jälkeen ja
selvittää, miten toiminta on muuttunut tuensaannin
jälkeen. Keskustelut ovat olleet hedelmällisiä, ja niistä
on saatu selville muun muassa yleishyödyllisen investoinnin mahdollistamia uusia toimintamuotoja ja yritysten investointitukien merkitys tuotannon tehostumiseen, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin.

Teemahanketoteuttajien tyytymättömyys hankkeiden
pitkiin päätöksenteko ja maksatusaikatauluihin nousee
selkeästi esille Liiverin asiakastyytyväisyyskyselyssä
ja asiakaskontakteissa. Niin Liiverin kuin myös viranomaisten pitää löytää keinoja, joilla prosesseja saadaan
nopeutettua tällä ohjelmakaudella. Teemahankkeesta
pitää saada nykyistä sujuvampi tulevalle CAP27-kaudelle.

Vuoden 2019 loppuun mennessä päättyneiden yritystukien (47 kpl) myötä alueelle on syntynyt 75 uutta
työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on ilmoitettu hankkeen lopetushetkellä. Vaikuttavuuden kannalta kiinnostavampaa on, mihin suuntaan yrityksen toiminta
on kehittynyt hankkeen päättymisen jälkeen. Olisikin
tärkeää saada Hyrrässä käyttöön kysely kaksi vuotta
hankkeen päättymisen jälkeen. Myönnetyistä yritystuista 61 % on mennyt alkaville yrityksille, kun EteläPohjanmaan Leader-ryhmillä yhteensä vastaava luku
on 27 % ja ELY-keskuksella 9 %.

Edellisvuonna Liiverin Vaikuttavuutta ja viestintää
-hankkeen sparrausryhmässä aprikoitiin, voisiko valtakunnallisia koordinaatiohankkeita hyödyntää aikasarjojen ja seurantatutkimusten tekemiseen omalta alaltaan. Näin saataisi esille muutosta, jota hankkeilla ja
muulla kehittämistoiminnalla on saatu aikaan. Liiverin
oman vaikuttavuustyön menetelmiä ja tuloksia esiteltiin valtakunnallisille koordinointi- ja teemahankkeille,
muille Leader-ryhmille laatukoulutuksessa sekä EU:n
maaseutujohtajille heidän kokouksessaan Porvoossa.
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Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin
Hallitukset töihin! -hanke valittiin Suomen
Nuorkauppakamarin järjestämässä Tuottava
Idea -kilpailussa Yhteiskuntasarjan voittajaksi.

4.3 Leader-ryhmän oma toiminta ja laatutyö

Kehittämishankkeissa on vuodesta 2015 lähtien tehty
yhteensä reilut 26 000 tuntia talkoita, mikä on noin 16
henkilötyövuotta. Strategialle asetettu 25 000 tunnin
tavoite on ylitetty. Hankkeiden aktivointitilaisuuksiin on
osallistunut 17 000 ihmistä. Hankkeisiin on työllistynyt
hankeaikana palkkatyöhön 29 henkilötyövuotta, joista
alle 29-vuotiaita on ollut neljä henkilötyövuotta.

Vuoden 2019 viestinnässä näkyi edelleen toiminnan
vaikutuksista ja tuloksista viestiminen. Tärkeimpänä oli
6 faktaa -esite, johon on tiivistetty Liiverin toimintaa
pidemmältä aikaväliltä. Esite toimii muun muassa hallituksen aktivointimateriaalina. Sitä jaettiin myös valtakunnallisilla Leader-laatutyön päivillä. Esite herätti
kiinnostusta ja keskustelua – sitä on kiitelty ja siitä on
kiistelty.

Hanke- ja yritystukien hakijoita on kaiken kaikkiaan 111,
joista 80 on uusia hakijoita eli hakijoita, jotka eivät ole
saaneet tukea 2007 tai sen jälkeen. Strategian tavoite
on tältäkin osin ylitetty.

Kuntien kanssa on käyty aktiivista vuoropuhelua muun
muassa loppukauden varojen tehokkaasta käytöstä
sekä valmistautumisesta tulevaan CAP27-kauteen. On
tehty itsearviointia sekä toiminnasta että tuloksista
ja tilattu ulkopuolinen arviointi konsulttiyritys MDI:ltä
Liiverin roolista ja lisäarvosta paikallisessa kehittämisessä. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti uutta ohjelmakautta valmisteleviin tilaisuuksiin ja työryhmiin, muun
muassa Leader-asiantuntijatyöryhmään.

Hyvänä esimerkkinä vaikuttavasta hankkeesta voidaan
mainita E-P:n Kauppakamarin Hallitukset töihin! -hanke. Leader Suupohjan kanssa rahoitettu yritysten hallitustyöskentelyn aktivointihanke tavoitti yli 50 yritystä,
joista tähän mennessä yli 20:ssä on käynnistynyt hallitustyöskentely tavalla tai toisella. Hanke on käynnistetty maakunnan muissakin Leader-ryhmissä ja siitä on
otettu mallia myös Hämeessä, Satakunnassa ja KeskiPohjanmaalla. Toimintamalli voitti Nuorkauppakamarin
Tuottava Idea 2019 -kilpailun ykköspalkinnon yhteiskuntasarjassa. Keskeinen innovaatio hankkeessa on, että se
on onnistunut tuomaan liike-elämän oppeja ja osaajia
pienten yritysten käyttöön pitkäjänteiseen sitoutumiseen pohjautuen. Tuloksia tästä tullaan varmasti näkemään yritystasolla lähivuosien aikana. Oikea ja osaava
hallitus tulisi jatkossa olla yhä useamman maaseutuyrittäjän sparraajana.
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Vuonna 2019 Liiveri järjesti toimintarahalla 12 tilaisuutta ja osallistui 23 muiden järjestämään tilaisuuteen.
Näihin osallistui yhteensä 762 henkilöä. Lisäksi Kylillehanke järjesti 61 tilaisuutta ja oli mukana 6 tilaisuuden
järjestämisessä vuoden aikana. Liiveri–Skaraborg-hankkeessa järjestettiin kolme tilaisuuttaa, myös teemahankkeissa ja Viestitellen-hankkeessa järjestettiin tilaisuuksia. Kaiken kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui noin 5
300 henkilöä.

Yrittäjyyden ykkönen -retkellä päästiin
esittelemään eteläpohjalaista yrittäjyyttä
Ajankohtaispäiville osallistuneille kollegoille
ja asiantuntijoille.

uutiskirjettä. Liiverin nettisivuilla oli vuoden 2019
aikana yhteensä 15 406 istuntoa. Liiverin järjesti hanketoimijoilleen yhden niin sanotun aamukahvitilaisuuden. Aiemmin tilaisuus on pidetty Liiverin toimistolla,
mutta nyt tilaisuus järjestettiin luonnossa, Alajokimaisemassa, ja sen yhteydessä oli mahdollisuus osallistua
maaseututaiteen tekemiseen. Tilaisuus jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Hankkeille
ja yritystuille pidetään aloituspalaveri hankepäätöksen
tultua, ja niiden kanssa käydään loppukeskustelut noin
kahden vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Yhdessä MMM:n ja Ruokaviraston verkostopalveluiden
kanssa Liiveri ja muut eteläpohjalaiset Leader-ryhmät
järjestivät kevään 2019 Leader-ajankohtaispäivät Seinäjoella. Seinäjoen kaupunki isännöin ajankohtaispäivien
illallista Törnävän kartanolla. Leader-ryhmät vastasivat
muun muassa ajankohtaispäivien opintomatkoista. Liiverin järjestämällä opintomatkalla tutustuttiin Joupin
Vanhaan tupaan, Henuaan, Fysio 2000:een, Voimavaratila Toiskaan ja Koskenkorvan Trahteeriin sekä kuultiin
Into Seinäjoen, Ilmajoen kunnan ja Liiverin kuulumisia.
Ajankohtaispäivien järjestelyistä ja erityisesti retkistä
saatiin kiittävää palautetta. Samalla se oli tärkeä oppimisprosessi myös itselle sekä tapahtuman järjestämisestä että toiminnan vaikuttavuudesta. Yhteistyötä
Ruokaviraston kanssa tehtiin järjestämällä heidän puolalaisille vieraillensa ohjelmaa Liiverin alueella.

Vuoden 2019 aikana Liiveristä on tehty vuosittainen
asiakastyytyväisyyskysely ja hallituksen itsearviointi.
Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Liiverin palvelun
laatu on edelleen korkealla tasolla. Asiakaspalvelun
kouluarvosanojen keskiarvo on noussut 9,4:ään. Asiakkaat kokevat selviävänsä hankebyrokratiasta, mutta harmia aiheuttavat hankebyrokratian työläys sekä
hanke- ja maksupäätösten hitaus. Erityisesti teemahankeprosessit ovat hitaita. Hallituksen jäsenet kokevat
osallistumisensa hallitustyöskentelyyn palkitsevana.
Kokouksissa on keskusteleva ilmapiiri ja siellä käsitellään oikeita asioita. Kokouksiin valmistautumista voitaisi helpottaa muun muassa yksinkertaistamalla Hyrräkirjautumisia nykyisestään.

Lehtijuttuja saatiin talteen 102 kappaletta. Viestintä
on yhä enemmän siirtynyt sähköisiin välineisiin. Sähköisiä uutiskirjeitä lähti kuusi noin 2 000 sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirjeen avausprosentti on vakiintunut
noin 25–30 %, jota voidaan pitää hyvänä. Uutiskirjeellä
kerrotaan hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista sekä
ajankohtaisista asioista.
Liiveri käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa tiedottamisessa. Liiverin Facebook-sivulla on 779 tykkääjää.
Instagram-seuraajia on 205 kappaletta. Etelä-Pohjamaan Leader-ryhmät tuottavat yhdessä yhteistä Uhoo-
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Glow Dance -esittävän taiteen koulu toimii
vanhan piirisairaalan Verstas-rakennuksessa
osana uutta, kulttuuristen toimijoiden
keskittymää. Yrityksellä on säännöllistä
toimintaa myös Kurikassa ja yksittäisiä
työtilauksia ympäri maakuntaa.

MMM, Ruokavirasto ja muut toimijat tekivät ison työn
Leader-lisärahojen jakamisessa. Prosessit olivat vaikeat, mutta ensimmäisen kierroksen työstä otettiin oppia
toiselle kierrokselle. Rahoituksen jakaminen toiminnan
laadun ja tulosten perusteella on kannatettava asia. Tulosten mittareita tulee yhä kehittää erityisesti niin, että
ne ottavat huomioon erilaiset Leader-ryhmät ja niiden
omat tavoitteet. Esimerkiksi Liiverin tukemissa kehittämishankkeissa on vuodesta 2015 lähtien tehty yhteensä reilut 26 000 tuntia talkoita eli strategialle asetettu
25 000 talkootyötunnin tavoite on ylitetty. Huolimatta
siitä, että Liiverin itse asettama tavoite talkoiden osalta on ylitetty, sai Liiveri toisen lisärahajaon yhteydessä talkoista vain 2,79 pistettä, maksimipistemäärän
ollessa 9 pistettä. Talkootyön tavoitteen asetannassa
on huomioitu se, että yleishyödyllisistä investoinneista
suuri osa rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
ohjelmasta.

Liiveri ei tehnyt laatutyönvertaisauditointia vuonna
2019. Se oli sovittu tehtäväksi Leader Karhuseudun
kanssa, mutta siellä tapahtuneen henkilöstövaihdoksen myötä auditointi siirrettiin vuodelle 2020.
ELY-keskuksen kanssa pidettiin vuosittainen kumppanuustapaaminen. ELY-keskuksen mukaan Liiveri
koettelee tukikelpoisuuden rajoja eli esittää rahoitettavaksi uudenlaisia ja poikkeavia yritys- ja hanketukia.
Tämä nähtiin hyvänä ja Leader-toiminnan luonteenmukaisena asiana. ELY:n mukaan hankevalmistelu on huolellista ja hyvällä tasolla. Yhdessä sovittiin, että ohjelmakauden lopussa uhkaavaa aikataulu- ja työpainetta
pyritään vähentämään hyvällä hakemusvalmistelulla ja
mahdollisemman etupainotteisella sidonnalla. Liiveri
järjesti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteisen koulutus- ja virkistäytymispäivän, jossa
tutustuttiin hanke- ja yritystukikohteisiin (elämysportaat sekä Glow Dance) sekä vanhan piirimielisairaalan
alueelle rakentuvaan uuteen ”kaupunginosaan” palveluineen.

4.4 Liiveri alueensa kehittäjänä

Henkilöstön kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa
nousi esiin työyhteisön hyvä ja avoin ilmapiiri. Lisäksi
se, että omaa toimintaa on kehitetty aktiivisesti, motivoi henkilöstöä. Projekteissa työskenteleviä henkilöitä
rassaa työsuhteiden määräaikaisuus. Tähän on haettu
ratkaisuja hallituksessa, mutta toistaiseksi ei ole löydetty keinoja vakinaistaa koko henkilöstöä.

Vuonna 2019 Liiverissä on laitettu panoksia kansainvälistymiseen. Liiverissä nähdäänkin, että yhdistyksen
rooli kansainvälisenä toimijana ja kansainvälisen toiminnan mahdollistajana on vahvistunut. Kansainvälistymisen haltuunotto on kuitenkin vasta alussa ja sen eteen
on jatkossakin tehtävä systemaattisesti töitä. Liiverin ja
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Keväällä 2019 Liiveri heitti Ilmajoen, Jalasjärven
ja Seinäjoen yhdistyksille vastustamattoman
tarjouksen. Mikäli ne palkkaisivat alle
29-vuotiaan kehittämään toimintaansa,
maksaisi Liiveri kuluista 90 prosenttia. Tämän
seurauksena 20 tuoretta kykyä sai töitä.

Liiveri osallistui valtakunnallisen Lokaali-tapahtuman
järjestämiseen vuonna 2019. Liiveri on mukana Kurikassa järjestettävän Maaseutuparlamentin 2020 valmisteluissa.

maakunnan Leader-ryhmien rooli turvallisuusasioiden
ruohonjuuritason kehittäjänä yhteistyössä viranomaisten kanssa on vahvistunut. Viranomaispalautteen mukaan Leader-ryhmät ovat tuoneet vapaaehtoistyön
osaksi varautumista ja paikallista turvallisuustyötä.

MDI:ltä tilatun Liiverin lisäarvoselvityksen mukaan Liiveri on arvostettu ja osaava paikalliskehittäjä, jonka
lisäarvo on erityisesti seudullisen ja paikallisen kehittämisen edistämisessä. Seinäjoen seudulla Liiveri on
ainoa toimija, joka kehittää elinkeino- ja järjestötoimintaa usean kunnan alueella monialaisesti.

Liiveri on hakenut aktiivisesti uusia tapoja siihen, miten se voi toimia kumppanuudessa alueensa kuntien
kanssa. Vuonna 2019 Liiveri avasi Ilmajoen kunnan ja
seitsemän muun toimijan kanssa Yritysherralan, joka
on uudenlainen palvelupiste ilmajokisille yrittäjille. Palvelupiste on samoissa tiloissa Liiverin toimiston kanssa.
Palvelupisteen toimijoihin on liittynyt vuoden aikana
muutama uusi toimija ja lähes kaikki kumppanit ovat
tavanneet asiakkaitaan tiloissa. Toimintamalli on kustannustehokas ja asiakaslähtöinen.

Liiverin vahvuutena muihin alueellisiin ja paikallisiin yritysten kehittämisen ja rahoittamisen toimijoihin nähden on matala kynnys. Liiverin voimavaraksi nähdään
paikallisuus, lähestyttävyys, aktivointityö ja aktiivinen,
positiivinen kehittämisote, jota tarvitaan erityisesti
yhdistystoimijoiden tukemiseen hankemaailmassa. Liiverin rooli maaseutu- ja paikalliskehittäjänä on melko
selkeä, erityisesti verrattuna ELY-keskuksen rooliin.

Liiverin henkilöstö on jäseninä erilaisissa aluekehittämisen työryhmissä. Valtakunnallisista ryhmistä jäseninä ollaan Leader-asiantuntijatyöryhmässä ja MMM:n
toimintataparyhmässä. Seudullisia jäsenyyksiä on
Etelä-Pohjanmaan liiton Fridge-sidosryhmä ja Finchohjausryhmä, Ely-keskuksen ELLE-ryhmä, HY Ruralian
Epanet-professuurin ohjausryhmä ja yhteiskunnallinen
yrittäjyys maaseudulle -hankkeen ohjausryhmä. Lisäksi on jäsenyydet Ilmajoen kunnan nuorten palveluverkossa, maakunnallisessa EMMY-ryhmässä sekä JIKKY
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Kotopysäkki-toiminnssa.

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 verkos-
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Lapsia ja nuoria innostetaan
metsästysharrastuksen pariin uudella
ammuntasimulaattorilla, joka Jalasjärven
Itäinen metsästysseura hankki yhdessä
alueen muiden metsästysseurojen,
riistanhoitoyhdistyksen ja Mukula ry:n kanssa.

toissa ja kehittää aktiivisesti omia toimintatapojaan ja
osallistaa laajan joukon alueen toimijoita omaan kehittämistyöhönsä.

seen ja niistä viestimiseen sekä uuteen kauteen valmistautumiseen.
Uuden kauden suunnittelun osalta tavoitteena on
saada hyvä hakemus ensimmäisen vaiheen hakuun.
Hakemuksen jättäminen vaatii toiminta-alueen täsmentämistä. Jo hakemuksen ensimmäisen vaiheeseen
tarvitaan alueen asukkaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden aktiivista osallistamista, jotta tarpeet saadaan mahdollisimman hyvin selvitettyä. Tavoitteena on
kartoittaa myös muita kuin maaseuturahoitusta strategian 2021–2027 toteuttamiseen.

Myös jaostotoiminta (nuoriso- ja elinkeinojaostot) sekä
hallituksen alumni-toiminta tuovat Liiverin työhön sekä
näkyvyyttä, asiantuntemusta että vahvistavat Liiverin
ympärillä olevien toimijoiden ja sidosryhmien rooleja.
Liiveri osallistuu myös aluekehittämiseen sekä Leadertyön kehittämiseen Suomessa.

4.5 Tavoitteet seuraavalle vuodelle

Uusi, ELY-keskuksen rahoittama Kylille III -hanke mahdollistaa kylien kehittämisen jatkumisen. Leader-strategiasta rahoitetut Liiveri–Skaraborg -hanke ja Matkateemahanke sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta
rahoitettu SAYouth-hanke vievät osaltaan alueen kansainvälistymistä eteenpäin. Lisäksi vuoden aikana käynnistetään kansainvälisyyspainotteinen nuorisohanke.
Eteläpohjalaisten Leader-ryhmien välinen yhteistyö
ei ole ollut niin sujuvaa kuin se voisi olla. Syitä tähän
voidaan etsiä esim. lähestyvästä kilpailuasetelmasta
ohjelmakausien vaihtuessa sekä erimielisyyksistä viestinnän tavoissa. Hyvä ja luottamuksellinen yhteistyö on
jatkossa tavoite, johon tulee pyrkiä. Siten varmistetaan
se, että Leader-ryhmien ääni kuuluu ja paikallisen kehittämisen tehokkuus lisääntyy niin maakunnallisesti kuin
valtakunnallisestikin.

Liiverin tavoitteena vuodelle 2020 on jatkaa vaikuttavaa kehittämistyötä. Tämä tarkoittaa niin kuluvan kauden loppujen rahojen tuloksellista kohdistamista hyviin
hankkeisiin kuin uuden kauden suunnittelua sekä kylien
kehittämistä ja kansainvälistymistä. Leader-rahoituksen osalta rahoitetaan strategian mukaisia yritystukia
ja yleishyödyllisiä ja elinkeinollisia hankkeita. Yritysten
kehittämisessä painotus on edelleen alkavien yrittäjien
tukemisessa ja yritysten yhteistyössä. Kehittämishankkeissa painotetaan uuteen kauteen tähtääviä teemoja,
muun muassa ympäristön ja yhteistyön kehittämistä
sekä kansainvälistymistä. Varaudutaan myös kyläverkkoinvestoinnin rahoittamiseen. Toimiston resurssia
suunnataan rahoitettujen toimien toteuttamisen tukemiseen sekä niiden tulosten ja vaikutusten tunnistami-
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Liiverin rahoittamat hankkeet 2019
Hanketyyppi ja hanke

Hankenimi

teemahanke

Kustannus

kpl

152 620 €

2

tuki%

Liiveri

Turvallisuus ja energia

52 350 €

1

74 %

Liiveri

Buustia Toimintaan 2

100 270 €

1

91 %

253 144 €

5

yhteistyötoimenpide
Into Seinäjoki Oy

Air traffic and logistcs development between the EU rural
areas and China

79 629 €

1

Jalasjärven 4H-yhdistys ry

Kiinto – nuorten metsäyrittäjyyshanke

52 542 €

1

90 %

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Esiselvitys – kansainvälinen Green Care -hankeidea

9 758 €

1

100 %

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Hyvinvointia luonnosta – Well-being from Nature

93 750 €

1

95 %

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Biokaasua Ilmajoelta

17 465 €

1

60 %

208 133 €

2

188 843 €

1

42 %

19 290 €

1

65 %

387 963 €

6

100 %

yleishyödyllinen investointi
Ilmajoen Metsästysseura ry

IMS lahtiladon modernisointi

Jalasjärven Itäinen metsästysyhdistys Jalasjärven ampumasimulaattorihanke
yleishyödyllinen kehittäminen

99 %

Lakeuden Elämysliikunta ry

Luontotalo Käpälikkö toimivaksi

63 967 €

1

90 %

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

Seinäjoen seudun uudistuvat ruokatarinat

67 250 €

1

90 %

Liiveri

Liiveri Skaraborg

79 750 €

1

100 %

Suomen Yrittäjäopisto Oy

INNOWinter

9 982 €

1

100 %

Suomen Yrittäjäopisto Oy

INNOWinternational

78 125 €

1

90 %

Ylistaron Kainaston Nuorisoseura ry

Ylistaron kylät – elämää ja toimintaa kehittyvällä maaseudulla

88 889 €

1

90 %

yritysryhmän kehittämishanke
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ry

80 000 €
Yrityksen suunniteltu ja hallittu kasvattaminen -yritysryhmä

yritystuki, investointi

1

80 000 €

1

657 658 €

7

75 %

Insinööritoimisto Keltek Oy

Ohjelmistoinvestointi

12 500 €

1

20 %

JS Sorkkahoidot

Sorkanhoito

40 583 €

1

20 %

Teatteri Hysteria Oy

Teatteri Hysterian investointituki esitystilan tekniikkaan

15 471 €

1

20 %

Tmi Aki Välimäki

Korjaamo laajennus

37 519 €

1

20 %

Kauppilan Autohajottamo Oy

Lajittelualue

349 000 €

1

20 %

Suomen Prosessikemia Oy

Kaaronojan kehityshanke

180 675 €

1

20 %

Osk Ompeluliike Sopiva

Sopivan laiteinvestointi

21 910 €

1

20 %

103 176 €

7

yritystuki, perustamistuki
Fano Oy

Someassaripalvelu yrityksille ja henkilöbrändäys

11 667 €

1

100 %

KehoSi Tunne Oy

Esittävän taiteen koulu Glow Dance

15 140 €

1

100 %

Language Clubhouse Oy

123 Learn With Me – Englannin kielisuihkutus

29 994 €

1

100 %

Mirjami Kirjonen tmi

Kasvu ja uudistuminen

15 875 €

1

100 %

OY Hortimill LTD

Karuselliviljelytekniikan koemarkkinointi

10 000 €

1

100 %

Teatteri Hysteria Oy

Teatteri Hysteria monialaisen kulttuuri- ja hyvinvointiyhteistyön kotipaikkana

10 500 €

1

100 %

Luomala Watches Oy

Rannekellojen suunnittelu, kehitys ja testaus

10 000 €

1

100 %

1 842 694 €
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Kaikki yhteensä
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Turvallisuus ja energia -teemahankkeen alahankkeet
Hakija

Hanke

Lakeuden Elämysliikunta ry

Sydäniskuri, sammuttimet, katos

7 235 €

Koskenkorva-seura

Aurinkopaneelit ja aggregaatti

7 036 €

Jalasjärven Kehitysvammaisten tuki ry

3-pyöräinen sähköavusteinen tandempyörä

8 000 €

Seinäjoen Sydänyhdistys ry

Sydäniskuri, käyttökoulutus

2 234 €

Ylistaron Kainaston Ns

Sydäniskuri, energiakatselmus

2 603 €

Kouran Metsästysseura ry

Valvontajärjestelmä

6 340 €

Koskuen kyläyhdistys ry

Ilmalämpöpumput

4 845 €

Taivalmaan nuorisoseura ry

Ilmalämpöpumppu, ikkunoiden tiivistys

Yhteensä:

Budjetti

2 285 €
40 578 €

Buustia toimintaan 2 -teemahankkeen alahankkeet
FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Summer Bucket list

4 059 €

Hanhikosken kyläseura ry

Tulevaisuuden Toivot

4 962 €

Ilmajoen Musiikkijuhlat ry

hakija perui toimenpiteen

Jalasjärven 4H-yhdistys ry

Ikäihmisille seuraa ja ulkoilutusta kesällä 2019

6 637 €

Lakeuden Elämysliikunta ry

Elämysliikunnan markkinointihanke

8 000 €

MLL Ilmajoen yhdistys ry

Elävä maaseutu tutuksi lapsiperheille!

7 997 €

Peräseinäjoen Viitalan Nuorisoseura

Tapahtumien ja toiminnan suunnittelu

5 945 €

Rasti-Jussi r.y.

Tulospalvelun digitalisointi

7 986 €

Rytmi-Instituutin Kannattajayhdistys ry

Musiikki-podcast

8 000 €

Seinäjoen 4H-yhdistys ry

Ruoan alkuperä tutuksi

5 536 €

Seinäjoen Elävän Musiikinyhdistys Selmu ry

Selmu ry:n kesätuottajat

4 930 €

Seinäjoen Jalkapallokerho-juniorit ry

Lisää jalkoja kentälle

7 195 €

Seinäjoen Seudun Urheilijat ry

Uutta buustia leiritoimintaan ja tapahtumiiin

Yhteensä:

7 998 €
79 246 €

ELY-keskuksen tukemat yleishyödylliset investointihankkeet
Hakija

Hankkeen nimi

Könnin kyläseura ry

Esteettömyyttä Könnin kylätalolle

Budjetti
10 900 €

Koskenkorvan urheilijat ry

Koskenkorvan PP-stadionin tekonurmipinnan uusiminen

Ahonkylän koulun vanhempainyhdistys ry

Ahonkylän LiikkaParkki

34 709 €

Untamalan kyläyhdistys ry

Kylätalon lämmitysmuodon valinta/inva-wc jne

40 000 €

Ylistaron Kainaston Nuorisoseura ry

Kainaston kyläkeskuksen energiatalouden parantaminen

72 100 €

Yhteensä:

156 240 €

241 849 €

Nuoriso-Leader -hankkeet
Jalasjärven Naisvoimistelijat

Voimistelukuminauhojen hankinta

Ilvesjoen Nuorisoseura

Valoa nuorisolle

Peräseinäjoen nuorisotalon nuoret

Musta ja bassot jytää

840 €

Ilkan Partiolaiset ry

Kämpän katolle tikkaat

300 €

Ottiilia Mäntykoski

Estekalusto, monikäyttökalusto

907 €

E-P:n Steiner-koulun oppilaskun. hallitus

Donkkaamalla kondikseen

449 €

Viety-musiikkiporukka

Harrastetila Viety-nimiselle musiikkiporukalle

Nurmon nuoppari

Sumoa ja ystävyyttä

2 300 €

Luritus ry

Luritus 10 v

1 500 €

Jokipiin NS/ Jokipiin Näytelmäkerho

Äänet kuuluviin näytelmissä

Avarafest

Avarafest

Yhteensä:
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398 €
1 099 €

990 €

892 €
1 000 €
10 675 €

vauhditettiin

myönnettiin rahoitusta

oma
rahoitus

1,8 milj.
paikalliseen
kehittämiseen

Liiverin
tuki

rahoitettiin

houkuteltiin

15
35

25

yrityksen
toimintaa
paikallista
hankeideaa

uutta toimijaa
kehittämistyöhön

116
81

102

toteutettiin

yritystukitiedustelua

nuorten
omaa projektia

?
285

11
lehtijuttua

€

hanketiedustelua

5 030

984
15 406

jäsentä

97 %
seuraajaa
somessa

24
osallistujaa
tilaisuuksissa

8

110
hallistuslaista

kävijää
nettisivuilla

suosittelee
rahoitusta muille

tilaisuutta
ja koulutusta
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työntekijää

