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mijoille. Tätä olemme osaltamme helpottaneet niin kuin
vain kykenemme. Mavin kanssa olemme onnistuneet
lisäämään vuorovaikutusta. Mavin vierailut onnistuivat
vahvistamaan luottamusta.

1. HALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Puheenjohtajana olen ylpeä Liiverin toiminnasta viimeisen kuuden vuoden ajalta. Tuona aikana tapahtui paljon
ja pääsin kokemaan ruohonjuuritason toimintaa parhaimmillaan. Asukaslähtöinen kehittäminen on mahdollista ilman poliittisia sitoumuksia - tämän huomasin.

Olemme kasvattaneet alueemme kansainvälisyyttä ja
osallistuneet useiden maiden välisiin projekteihin. Oma
hanke Ruotsin Leader Östra Skaraborgin kanssa etenee.
Tavoitteena on saada alueeltamme yrittäjiä vierailemaan ja mallittamaan intohimoista toimintatapaa, joka
tuon alueen pienillä yrityksillä on vahvuutena.

Työtäni on helpottanut se, että toiminnassa on mukana
aktiivisia ihmisiä. Hallituksessa on käyty vilkasta keskustelua ja erisuuntaiset mielipiteet on onnistuttu hiomaan
yhdessä päätettyyn ratkaisuun. Hallitukselle ei tuoda
päätösesitystä, vaan ratkaisut tehdään kokouksessa.
Tästä tavasta ei kannattane luopua. Elyn palaute yritystukiemme innovatiivisuudesta oli hienoa kuultavaa ja uskon sen olevan seurausta mallistamme.

Keijon vuodet puheenjohtajana ovat täynnä.
Pestinsä hän jättää haikein mielin, sillä Liiveristä
on tullut merkittävä osa elämää.
- Jokainen voi ajatella innovaatioista mitä
haluaa. Minä ajattelen niin, että olen innovaation
keskiössä kun olen Liiverissä, sillä olen jatkuvasti
uusien ja erilaisten ajatusten ja ajattelijoiden
äärellä. Sehän jos joku rikastuttaa elämää.

Maakuntauudistus asettaa paineita. Vielä ei osata sanoa,
miten Leader-toiminta näyttäytyy uudessa maakunnassa. Tehdään yhdessä töitä, että hankittu osaaminen ja
kansalaislähtöinen toiminta on vahvassa roolissa. Tässä
asiassa emme saa mennä taaksepäin vaan tuodaan maakuntatasolla hyvät kokemuksemme vahvasti esiin.
Kiitos kaikille, joiden kanssa olen jakanut tämän yhteisen
todellisuuden ruohonjuuritason kehittämisen keskiössä.
Jäädessäni nyt haikein mielin pois toivotan kaikille menestyksekästä jatkoa. Pidetään ja vahvistetaan alueellamme ihanaa ja onnellista elämää.

Yhdistyksen johdon vastuuta on viime aikoina korostettu eri yhteyksissä. Tämä on oikea suunta ja nyt pystymme
yhä enenevässä määrin tarjoamaan Liiverin toimiston väelle hyvän tuen toteuttaa Leader-ohjelmaa. Työtiimimme on aikaansa seuraava ja ammattitaitoinen ja ansaitsee luotettavan toimintakentän myös työnantajalta.
Toimintamme ei ole sujunut ongelmitta. Hyrrän keskeneräisyys hidastaa edelleen prosesseja ja asettaa ylimääräisiä paineita niin toimistollemme kuin myös hanketoi-
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puheenjohtaja
Keijo Viertoma

2
2.

Liiveri on myöntänyt maaseutustrategian Leader-rahoitusta tähän mennessä 88 hakemukselle, joista 33
sai myönteisen esityksen vuonna 2017. Rahoituksen
kysyntä on lisääntynyt taloudellisen noususuhdanteen myötä. Lisärahoituspäätöksen innoittamana
sidottiinkin jo 226 880 euroa vuoden 2018 rahoista.

JOHDANTO

Liiveri toteuttaa Ilmajoella, Seinäjoella ja Jalasjärvellä yhdessä alueen asukkaiden kanssa laadittua Pysyy
ja paranoo -ohjelmaa. Ohjelma koostuu maaseutu- ja
kaupunkistrategiasta. Maaseutustrategian asioita
edistetään Leader-rahoituksen sekä ELY-keskuksen Leader-lisärahoitusta haettaessa maa- ja metsätamaaseuturahaston avulla. Kaupunkistrategian to- lousministeriö arvioi yhdessä Mavin kanssa Liiverin
teuttamiseksi haettiin ESR-hanketta. Hanke sai kui- toimintaa. Sen mukaan Liiveri on saavuttanut erintenkin kielteisen päätöksen, sillä valtakunnallisesti omaisesti strategialleen asettamat kolme keskeistä
on erilaisia linjauksia siitä, millaista kansalaislähtöistä tavoitetta sekä onnistunut uusissa avauksissa ja muiKuka tekee? Mitä tekee?
kehittämistä voidaan ohjelmasta rahoittaa.
den rahoituslähteiden hyödyntämisessä.

Kirjaa kehittämisideasi

Hanketoteuttajista puolet eli 58 henkilöä vastasi
Liiverin asiakastyytyväisyyskyselyyn. Heistä 100 %
oli sitä mieltä, että Liiverin henkilökunnalta on
helppo kysyä neuvoja.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelman rahoituksella on
puolestaan toteutettu molempia strategioita. Sen
ansiosta Liiveri on päässyt vaihtamaan kokemuksia vapaaehtoistyöstä kuuden muun maan toimijan
kanssa. Hankkeesta saatiin idea vapaaehtoistoiminnan keskuksen perustamisesta Liiverin alueelle. Asiaa
valmisteltiin jättämällä hakemus Stealle yhteistyössä
20 Seinäjoen seudun järjestön ja toimijan kanssa.
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Liiverin hallitus 2017

YHDISTYS JA
SEN RESURSSIT

Liiverin maksavien jäsenten kokonaismäärä on pysynyt lähes samana verrattuna edelliseen vuoteen.
Yritysten ja yksityisten henkilöiden määrä on hieman lisääntynyt, mutta yhdistysten määrä on vastaavasti vähentynyt. Maksavien jäsenyhdistysten
vähenemisessä näkynee kanta-Kurikan siirtyminen
Liiveristä osaksi Leader Suupohjaa.

Varsinainen jäsen

Läsnä

Varajäsen

Läsnä

Keijo Viertoma, pj

9/10

Masa Paavola

0/10

Mervi Mäenpää

7/10

Jaakko Ristimäki

10/10

Rami Mattila

9/10

Timo Tuuri

3/7

Sami Mäntymäki

7/10

Hannu Ilomäki

6/7

Merja Välimäki

5/7

Johanna Rintamäki

2/10

Juha Koivisto

9/10

Leena Vedenjuoksu

4/10

Anne Ojajärvi

4/7

Kirsi Huhtala

5/7

Tarja Pienimäki

5/7

Petra Hakoniemi

2/7

Jäsenet

Yhteensä

Maksaneet

Timo Mylläri

10/10

Hanna-Leena Viirimäki

1/10

Yhdistykset

98

63

Osku Ketola, vpj

6/10

Timo Urpala

6/10

Yritykset

41

22

213

63

Carita Samppala

6/10

Arja Ketoja

4/7

Reijo Hämäläinen

8/10

Mika Yli-Petäys

3/7

Kunta

3

3

Muu julkinen

6

4

Yhteensä

361

155

Minna Leppälä

0/3

Carita Lahdenmäki

0/3

Hannemari Niemi

3/3

Jukka Pajunen

0/3

Sanna Karimäki-Nuutinen

1/3

Hallituksen jäsenet ovat ottaneet aiempaa aktiivisempaa roolia Liiverin markkinoinnissa ja viestinnässä. Jäsenet ovat esimerkiksi vieneet tervehdyksiä Liiverin tuella rahoitettujen kohteiden
avajaisiin. Puheenjohtajistoa ja hallituksen jäsen
on osallistunut maaseutuverkostopalveluyksikön
tilaisuuksiin ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
Leader-puheenjohtajille järjestämiin tilaisuuksiin.
Puheenjohtajalla oli myös merkittävä rooli Mavin kanssa käydyissä neuvotteluissa koskien tukikelpoisten palkkojen euromäärää. Vuonna 2017
Leader Aisapari järjesti Etelä-Pohjanmaan Leaderryhmien yhteisen kokous- ja koulutuspäivän, jossa
hallitukset kuulivat muun muassa maakuntauudistuksesta.

Liiverin jäsenet 2017

Yksityiset henkilöt

Vuosikokouksessa pois jääneet

us valitsi yrittäjä Keijo Viertoman Ilmajoelta jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Sekä varsinaiset että
varajäsenet voivat osallistua kaikkiin kokouksiin ja
koulutuksiin. Vuosikokous myönsi Uuden oivaltaja
-diplomin Huttaroo Oy:lle.

Hallituksen alaisuudessa on kolme jaostoa: elinkeino-, nuoriso- ja työsuhdejaostot. Jaostot toimivat
asiantuntijoina ja viestin välittäjinä. Nuorisojaosto
on merkittävä sosiaalinen innovaatio, jonka avul-

Vuonna 2017 Liiverin hallitusjäsenten määrää kasvatettiin 21 jäsenestä 24 jäseneen. Muutoksella
helpotettiin hallituksen kolmikantavaatimuksen
toteuttamista aiemmasta. Yhdistyksen vuosikoko-
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Elinkeinojaosto 2017
Rami Mattila

yritysasiamies Ilmajoki, hallituksen jäsen

Reijo Hämäläinen

maaseutujohtaja Kurikka, hallituksen jäsen

Eeva Jussila

asiantuntija, Into Seinäjoki

Leila Nuottivaara, pj.

yrittäjä, Leila’s Hyvät Maut

Ari Loukasmäki

toimitusjohtaja, Uusyrityskeskus

Tommi Ylimäki/Kaija Kuusela/ Heikki Risikko

Seinäjoen yrittäjät pj./toiminnanjohtaja E-P:n Yrittäjät

Sinikka Koivumäki, esittelijä ja sihteeri

toiminnanjohtaja, Liiveri

Nuorisojaosto 2017
Kunta

Jäsen

Ilmajoki

Veera Huhtanen / Riia Huhtanen

Liiverin hallitus

Petra Hakoniemi

Johanna Rintamäki

Riina Rajamäki /Tuulia Alanko

Osko Ketola (varajäsen)

Jalasjärvi

•
•
•
•
•
•
•

Elinkeinojaosto vahvistaa Liiverin elinkeinollista
verkostoa ja myös sen toiminnassa painottuu yhdessä oppiminen. Jaosto sparraa yritystukihakijoita, keskustelee ajankohtaisista, elinkeinoelämään
liittyvistä asioista ja toimii tiedonvälittäjänä.
Työsuhdejaosto perustettiin käsittelemään Mavin
asettamaa palkkakattoa ja mahdollisesti uutta, kvtesin korvaavaa työsopimusta. Jaostoon kuuluvat
Liiverin hallituksesta Keijo Viertoma, Reijo Hämäläinen ja Timo Tuuri sekä Seinäjoen kaupungilta
elinvoimajohtaja Erkki Välimäki.

Heidi Kohtala

Liiverin toimisto
Sinikka Koivumäki

Ilari Hauhia / Adina Nivukoski

Raija Ojaniemi

Loviisa Mäki

Irma Kortesuo

Milla Levelä

toiminnanjohtaja, ETM Sinikka Koivumäki
taloussuunnittelija, MMM Raija Ojaniemi
suunnittelija, FM Telle Lemetyinen
kyläasiamies, HuK Irma Kortesuo
tiedottaja, FM Sonja Pitkäjärvi
ympäristösuunnittelija, FM Reetta Yli-Hynnilä
hankesuunnittelija, restonomi AMK Tuula Sundberg

Vuonna 2017 on toteutettu henkilöstölle laadittua
koulutussuunnitelmaa. Henkilöstö osallistui muun
muassa MMM:n, Mavin ja verkostopalveluiden koulutuksiin. Vuodelle asetettu kansainvälistymispainotus näkyi henkilöstön töissä. Toiminnanjohtaja
kävi Kansalaisten Eurooppa -hankkeen seminaareissa Latviassa, Ruotsissa ja Italiassa sekä suunnittelija
kävi kahdesti seminaarissa Italiassa. Vuonna 2017
Liiverin toiminnan volyymi oli 420 000 euroa, josta Leader-toimintarahan osuus oli 200 000 euroa.
Toimintarahan päätöksenteko on ollut hidasta Mavissa. Hitaan maksuliikenteen vuoksi Liiveri on ollut
pakotettu lainaamaan oman toimintansa väliaikaisrahoittamiseen kuntien hankkeille maksamaa kuntarahaa.

Hanne Kujanpää
Siiri Koistinen

Seinäjoki

henkilöstö on myös korkeasti koulutettuja, heillä
kaikilla on yliopistotutkinto. Vuonna 2017 Liiveri
työllisti 6,12 htv:n edestä, näistä 2,56 htv tuli Leader-toimintarahoista. Työntekijät:

la Liiveri saa nuoria mukaan toimintaan. Vuonna
2017 nuorisojaosto osallistui Leader-toiminnasta
tiedottamiseen erilaisissa tapahtumissa sekä arvioi
hankehakemuksia. Jaoston toiminnassa painottuu
tekemällä oppiminen.

Liiveri ja Etelä-Pohjanmaan muut Leader-ryhmät
ovat perustaneet oman maakuntauudistusta valmistelevan työryhmän, jossa jäseninä ovat Sinikka
Koivumäki ja Reijo Hämäläinen.
Liiverin henkilöstö on ollut pysyvää. Vuonna 2017
Liiverissä työskenteli seitsemän henkilöä, joista viisi
on ollut vähintään kuusi, jopa 16 vuotta. ”Pysyvä”
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Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä -painopisteellä edistetään mm. kulttuuria ja liikuntaa hyvinvoinnin lähteenä, vihreää hyvinvointia ja ympäristön
viihtyvyyttä. Ympäristö-teeman aktivoimiseksi Liiveri
toteutti Meidän markki -hankkeen omasta rahoituskehyksestään. Sen ansiosta Liiverin saatiin palkattua ympäristösuunnittelija, joka aktivoi yhdistyksiä omien ympäristöjensä mahdollisuuksien havaitsemiseen osallistavan
ja toiminnallisen suunnittelun avulla. Hankkeessa tuotettiin seitsemän yhdistyksen alueelle maisemasuunnitelmat ja maisemahoitosuunnitelmat. Lisäksi toteutettiin
turvallisuus- ja valaistuskoulutuksia ja ympäristötaidetyöpajoja. Myös ympäristökohteen tuotteistamista tarinallistamisen avulla testattiin.

LIIVERIN TOIMINTA

4.1 Toiminta Leader-rahoituksella
Oman seurannan ja Leader-lisärahaa varten tehdyn ulkopuolisen arvioinnin mukaan rahoitus on kohdentunut
suunnitelman mukaisesti neljään painopisteeseen.
Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt -painopisteellä
tavoitellaan mm. asukas- ja kylätoiminnan aktivointia ja
uudistumista, asumisen monimuotoisuutta sekä yhteisöllisyyden uusia muotoja. Parhaiten tätä painopistettä
toteuttavat useat yleishyödylliset harrastustoimintaan
ja kokoontumistiloihin liittyvät investoinnit, esimerkiksi
Skatepark Jalasjärvellä ja lähiliikuntapaikka Peräseinäjoella.

Ilvesjoen laajakaistahanke oli Liiverin kannalta
merkittävä satsaus ja kylän näkökulmasta elintärkeä asumisen ja yrittämisen kannalta. Esimerkiksi alkoholivalmistaja Pramialle nopeat nettiyhteydet ovat välttämättömät tiedonsiirron ja
yhteydenpidon kannalta.

Ruokaa läheltä, makuja elämään -painopisteessä kehitetään mm. lähiruokaa ja sen saatavuutta sekä ruoka- ja
ruokailukulttuuria. Ruokateemaan on käynnissä useita
maakunnallisia hankkeita, joten sen paikallinen kehittäminen on jäänyt suunniteltua vähemmälle. Liiveristä
rahoitettiin Pavunvartta elintarvikeyrityksille -esiselvityshanke, jonka tavoitteena oli käynnistää yritysryhmähanke. Se kuitenkin osoittautui hankalaksi, sillä monet
elintarvikealan pienistä jalostajista ovat ensiasteen jalostajia, jotka eivät voi olla edunsaajina yritysryhmähankkeessa.

Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot -painopisteen tavoitteena on mm. elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä yhteistyö, verkostot ja yhteisöllisyys. Vuonna
2017 Liiveri myönsi 18 yritystukea ja kolme elinkeinollista hanketta. Yritystuista 72 % kohdistui alkaville yrittäjille. Ensimmäinen yritysryhmähanke matkailualalle sai
hallituksen päätöksen loppuvuodesta.
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Liiverin rahoittamat hankkeet
Saapuneiden hanke- ja yritystukihakemusten määrä

2015 - 2017

2017

Yritystuki

54

22

Kehittämishanke

48

15

Teemahanke

4

1

Toimintaraha

2

1

108

39

Yhteensä

Hankkeet kohdistuvat stragian painopisteisiin seuraavasti
Strategian painopiste

Tavoite
2014–2020

Toteuma
2014–2017

Rakas kotiseutu, vireämmä yhteisöt

30 %

38 %

Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot

35 %

40 %

Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä

20 %

15 %

Ruokaa läheltä, makuja elämään

15 %

7%

Valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden synergia näkyy Liiverin rahoittamissa hankkeissa parhaiten Green
Care -teemassa. Liiverin toiminnanjohtaja on ohjausryhmän varapuheenjohtaja alueellisessa Green care -hankkeessa, jota toteuttavat Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti ja SeAMK. Lisäksi hankkeen toimiin osallistuu
yrityksiä, jotka ovat saaneet tukea Liiveristä (esim. Perhekoti Leppälä ja Silver Hills.) 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.

Liiverillä on ollut vuoden 2017 aikana kolme teemahanketta. Vuonna 2015 vireille tulleen Tekemisen
Meininkiä -investointihankkeiden toteutus saatiin viimein vuonna 2017 päätökseen, mutta maksatukset
siirtyvät vuodelle 2018. Hankkeen toteuttaminen on
venynyt kohtuuttoman pitkäksi hallinnollisten viivästysten vuoksi. Prosessia on avattu vuoden 2016 raportissa. Teemahankkeessa oli 24 toimenpidettä, joista
yksi peruuntui viivästyksistä johtuen.
Toinen teemahanke oli Buustia toimintaan -hanke,
jonka avulla rohkaistiin yhdistyksiä ottamaan nuoret
mukaan toimintaan ja kehittämään sitä. Sen ansiosta
viisi yhdistystä sai palkattua kahdeksan nuorta kesäksi.

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteisen ja Liiverin
hallinnoiman Kylille-hankkeen avulla edistettiin erityisesti Rakas kotiseutu -painopisteen tavoitteiden toteutumista. Hanketta rahoitti Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus
vuosille 2015–2017. Hankkeen avulla etsittiin keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseen, palveluiden saavutettavuuden turvaamiseen sekä kylien viestinnän kehittämiseen.
Kylille-hankkeessa työskentelivät kyläasiamies sekä toimiston henkilökuntaa. Vuoden 2018 alusta käynnistyy
uusi kylähanke, jota hallinnoi Leader Kuudestaan. Liiveri
on kumppanina hankkeessa muiden eteläpohjalaisten
Leader-ryhmien tapaan

Vuoden 2017 lopussa käynnistettiin Liiverin kolmas
teemahanke: Ulkotilojen investoinnit. Sen avulla edistetään yhteisten ulkotilojen käytettävyyttä ja turvallisuutta.
Teemahankkeiden käynnistäminen jatkossa on mietinnässä, sillä sekä hanketoteuttajan että Liiverin näkökulmasta se on hidas, työläs ja liian byrokraattinen
väline pienten hankkeiden toteuttamiseen. Rohkaisemme hakijoita hakemaan oman erillisen hankkeen,
jos se hankkeen budjetin kannalta on mahdollista,
koska silloin hakija ei ole sidoksissa muiden alahankkeiden toteutukseen.
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Liiverin rahoittamat Nuoriso-Leader-hankkeet 2017
Hakija

Hanke

tuki

Kevät 2017
Ilmajoen Ratsastajat ry / Junnutiimi

Keppareilla yli esteiden

495

Ilvesjoen Nuorisoseura ry

Lumikki ja seitsemän kääpiötä

650

Jokipiin Nuorisoseura ry

Lisää ääntä ja musiikkia näytelmäkerholle

650

Kihniänkylän Nuorisoseura ry

Kihnis ei ole kalkkis

600

Könnin kyläseura ry / nuorisojaosto

Maaseudun miehet – isältä pojalle

300

Lakeuden Agilityurheilijat ry

Aginuoret yhteen

385

Mukula ry

Striimit ja pelit Wilholaan

450

Seinäjoen Lennokkikerho RC-AIRCLUB ry

RC-lennokkisimulaattorin hankinta

500

Sarka-Versot ry

Seikkaillen luontoon – samoajat metsissä

400

SeAMK Speksi / SAMO

SeAMK Speksi

400

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura

Työryhmä Improliiga 2017

220

Asemanseudun kehittämisyhdistys AsKy ry

Turvallisia boulderointihetkiä Aseman seudun monitoimihallissa

600

Ilmajoen Starttipaja

Kamera käteen

230

Nurmon lukion opiskelijakunta

Nurmon lukion välituntiviihtyvyydenkehitysprojekti

500

Rouben edustajisto

Rouben edari

400

Tanssiurheiluseura Bogofoto

Tanssiliikunta tutuksi kuvin

300

Tuomikylän koulun vanhempaintoimikunta

Kiekko liikkeelle

400

Ylivallin 4H-kerho

Liikutaan!

540

2017 ohjelmasta myönnettiin viisi yleishyödyllistä investointihanketta Liiverin alueelle.

Kylille-hankkeessa myös aktivoitiin kylien yhteistyöryhmien toimintaa. Yhteistyöryhmien avulla lisättiin kylien välistä sekä kylien ja kuntien välistä yhteistyötä. Yhteistyön
ansiosta esimerkiksi päällekkäisyyksiä tapahtuminen järjestämisessä on pystytty estämään. Lisäksi kumppanuus
eri kylien välillä on tarjonnut vertaistukea ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä
vakiinnutti asemansa kylien tapahtumatarjonnassa. Elämykselliset tapahtumat lisäsivät yhteisöllisyyttä ja saivat
uusia toimijoita osallistumaan. Kylätoiminnan imago ja
identiteetti vahvistuivat. Järjestetyt koulutukset ovat lisänneet kylätoimijoiden viestintä- ja yhdistysosaamista.
Yhteisillä nettisivuilla ja esitteillä on saatu näkyvyyttä kylien ja kylätalojen toiminnalle.

Näiden investointien kokonaisbudjetit ovat yli 200 000
euroa, kun ne vuonna 2016 olivat 2,5 miljoonaa euroa.
Vuonna 2016 tehtiin kahden vuoden hankepäätökset
ja mukana oli todella isojakin hankkeita. Rahoituksen
vähenemisen vuoksi ELY-keskus toivoi vuonna 2017 pienempiä hankkeita, mikä näkyy kokonaisbudjetissa.
Liiveri on mukana Leader Suupohjan hallinnoimassa Elle
viestii -hankkeessa. Hankkeella tehdään Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistä maaseutuohjelmaviestintää. Yhteinen Uhoo-uutiskirje ilmestyi
kaksi kertaa (jakelulistalla 7 000 kontaktia). ELY-keskuksen Uutisjyviin tuotettiin säännöllisesti sisältöä ja ideoitiin heidän kanssaan uusi, säännöllinen tapaamisfoorumi
Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostolle.

Yhtenä Kylille-hankkeen tehtävänä on neuvoa yhdistyksiä hakemaan yleishyödyllisille investointihankkeille rahoitusta ELY-keskuksen maaseutuohjelmasta. Vuonna

Syksy 2017

ELY-keskuksen rahoittamat yleishyödylliset investointihankkeet
Hankkeen nimi

Hakijan nimi

Kunta

Luontotalo Käpälikön grillikota

Lakeuden Elämysliikunta ry

Seinäjoki

41 000

Maailman Raitti Maailman kyläksi

Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry

Seinäjoki

108 500

Kylätalo-hanke

Ylijoki-Seura ry

Seinäjoki

30 700

Biolämpö vanhalle koululle

Kitinojan Kyläseura ry

Seinäjoki

26 040

Kalliosalon majan peruskorjaus

Lions Club Ilmajoki ry

Ilmajoki

40 550

Yhteensä

tuki

246 790
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Kuortaneen säästöpankkisäätiön rahoituksella tuetut hankkeet
hankija

hanke

Liiverin tuki

Liikunta- ja kyläseura Kaanaa ry

Jokilaiva- ja kaupunkijunatoiminnan kehittämistyö

3 200 €

Nopankylän kyläseura ry.

Kesätapahtumien suunnittelu, kioskimyyjän tehtävät

1 982 €

Sjoen Jalkapallokerho-juniorit ry

Seinäjoen leirintäalueen toiminnan kehittäminen

4 500 €

Kitinojan Kyläseura ry

Kesäkahvila- ja lasten leikkitoiminta kylätalolla

4 144 €

Ilmajoen Yrittäjät

Meillä Osatahan -tapahtuman kehittäminen

3 660 €

Nurmo Metsästysseura ry

Markkinoinnin kartoitus- ja suunnittelutyö

2 735 €

E-P:n Nuorisoseura r.y.

Tapahtumien järjestäminen

4 500 €

Henkilökunnan työryhmien jäsenyydet
Organisaatio

Hanke / työryhmä/yhteistyöverkosto

Jäsen

MMM, Mavi ja Leader-ryhmät

Tulevaisuustyöryhmä

MMM

Toimintatapatyöryhmä

toiminnanjohtaja Sinikka
Koivumäki

Maakunta uudistus

Kulttuuri
Maakunnan yhteistyöryhmä

HY Ruralia

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla

Ilmajoen kunta

Etsivä nuorisotyö ja starttipaja

Järjestö 2.0

EMMY-ryhmä

Seudullinen Yritys-Suomi –verkosto
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

ELLE-ryhmä

HY Ruralia

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla

HYTE-työryhmä, I&O -hanke

Sote-ryhmä

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Kolmen Vyyhti

Toiminta muulla rahoituksella

Näin pystyttiin kehittämään myös yhdistysten liiketoimintaa, mikä ei ole mahdollista maaseutuohjelman rahoituksella. Yhdistykset saivat uusia, tuoreita näkökulmia toimintaansa ja ¾ ilmoitti, ettei olisi voinut palkata
nuorta ilman tukea. Merkittäväksi koettiin myös Liiverin
antama tuki työnantajana toimimiseen.

Liiveri on asettanut tavoitteeksi hyödyntää muuta kuin
Leader-rahoitusta ohjelmansa toteuttamiseen 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 loppuun mennessä rahoitusta
on saatu kerättyä 780 000 €.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetun EVOLAQ-hankkeen puitteissa vaihdettiin vuonna 2017 kokemuksia vapaaehtoistyöstä Latviassa, Italiassa ja Ruotsissa. Näiden lisäksi Liiveri järjesti oman kansainvälisen
tilaisuutensa huhtikuussa, johon osallistui 12 vierasta
kuudesta maasta. Tapaamisessa esiteltiin suomalaista
vapaaehtoistoimintaa ja verkostoiduttiin niin paikallisesti kuin eurooppalaisestikin.

Liiveri on laatinut vuonna 2016 Kotokortteli-strategian
eli kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen strategian
Seinäjoen keskustaan vuosille 2017–2020. Strategia toteuttaa Liiverin Pysyy ja paranoo -ohjelmaa kaupunkialueella. Liiveri jätti toisen hakemuksen strategian toteuttamisesta Euroopan sosiaalirahaston Toimintalinjaan 5
alkuvuodesta 2017. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki
Liiverille myönteisen päätöksen, mutta ehdot olivat niin
kovat, että Liiveri ei nähnyt voivansa toteuttaa hanketta
asetetuilla ehdoilla.

Lisäksi Liiveri on myöntänyt Nuoriso-Leader-rahaa nuorten omiin projekteihin. Kevään haussa tukea sai 11 projektia ja syksyn haussa seitsemän projektia. Yhteensä
tukea myönnettiin noin 8 200 euroa.

Liiveri jätti Stealle hakemuksen vapaaehtoistoiminnan
keskuksen käynnistämisestä Seinäjoelle. Hakemus sai
kielteisen päätösesityksen vuodenvaihteessa joulukuussa 2017–2018. Toteutuessaan hanke olisi toteuttanut
osaltaan Kotokortteli-strategiaa. Liiveri jatkaa asian valmistelua.

Kansainvälisyys
MYR

4.2.

kyläasiantuntija Irma
Kortesuo
taloussuunnittelija Raija
Ojaniemi

Vuonna 2017 Liiveri solmi palvelunmyyntisopimuksen
Ilmajoen kunnan kanssa. Liiveri myy viestinnän ja markkinoinnin osaamista kunnalle.

Uutena avauksena Liiveri tuki nuorten kesätyöprojekteja
Kuortaneen Säästöpankkisäätiöltä saadun rahoituksen
avulla. Rahoituksella seitsemän yhdistystä palkkasi yhteensä 14 kesätyöntekijää kehittämään toimintaansa.
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4.3.

Rahoitettujen hankkeiden vaikutukset

Päättyneitä hankkeita on maksettu loppuun vasta kuusi kappaletta, yritystukia 19 kappaletta. Päättyneistä
hankkeista viisi on yleishyödyllistä investointihanketta.
Niillä on lisätty kylien liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Herralan vanhempainyhdistyksen
rakentama monitoimikenttä on lapsiperheiden ahkerassa käytössä niin päiväsaikaan kuin iltaisinkin. Alueen
asukkaiden yhteisöllisyys on investointihankkeen myötä
lisääntynyt. Vanhempainyhdistys on aktivoitunut järjestämään uutta toimintaa alueella.

Vuoden 2017 aikana rahoitettujen hankkeiden tai yritystukien vaikutuksista ei ole vielä näyttöä, joten arvio
niiden hyvyydestä perustuu siihen, millaisia odotuksia
Liiverin hallitus on asettanut idealle. Erityisesti yritysten
perustamistuissa hallitus on lähtenyt rohkeasti rahoittamaan riskipitoisiakin ideoita. Onnistuessaan idea voi johtaa valtakunnalliseen, jopa kansainväliseen menestykseen. Liiveristä on myönnetty tukea mm. Henua Organics
Oy:lle luonnontuotteisiin pohjautuvan huippukosmetiikkabrändin kehittämiseen sekä Etelä-Pohjanmaan Taksipalvelulle mobiiliapplikaatioon, jolla vastataan taksilainsäädännön muuttumisen myötä vapautuvaan kilpailuun.
Seinäjoen kaupungin Kansainvälistä asukastoimintaa
-hankkeen uskotaan lisäävän osaltaan alueen kansainvälistymistä. Lions Club Ilkalle esiintymislavan rakentamiseen myönnetyn investointituen odotetaan puolestaan
elävöittävän Ilmajoen kunnan keskustan tapahtumaelämää sekä houkuttelevan uusia ihmisiä mukaan talkoisiin.

SeAMK selvittää yhdessä Aalto-yliopiston kanssa
3D-kuvauksen mahdollisuuksia nautojen tarkkailussa.
Aiheeseen liittyen on perustettu maaseudun innovaatio- eli EIP-ryhmä.

Päättyneistä yritystuista 12 on myönnetty alkavalle yritykselle ja niiden myötä on syntynyt 20 uutta työpaikkaa. Yritystukien myötä alueen palvelut ovat monipuolistuneet; muun muassa salibandyhalli ja kaksi yksityistä
perhekotia. Toimivissa yrityksissä tuotantoa on tehostettu, tehty laajennuksia ja siten lisätty yrityksen kilpailukykyä.
Liiverin mukaan pääsy Kansalaisten Eurooppa -ohjelman verkostoon on poikinut alueelle lisää kansainvälistä kehittämistyötä. Muun muassa Etelä-Pohjanmaan
nuorisoseura on sitä kautta päässyt mukaan maahanmuuttoon liittyvään hankkeeseen. Ilmajoen kunta on
partnerina maatilojen ja sosiaalityön yhteistyötä edistävässä Kansalaisten Eurooppa -hakemuksessa mutta ko.
hanke ei vielä ole saanut myönteistä rahoituspäätöstä
kahdesta yrityksestä huolimatta.

Vuonna 2017 Liiveri myönsi yleishyödyllistä investointitukea Ilvesjoen kyläyhdistyksen laajakaistaverkon rakentamiseen. Investointipäätöksen aikataulu oli tiukka,
sillä investointi oli tavoitteena toteuttaa yhdessä sähkökaapeloinnin kanssa. Sekä kyläyhdistys että Liiveri pystyivät toimimaan asian suhteen nopeasti ja joustavasti, ja
hanke saatiin toteutettua. Liiverissä kuitenkin nähdään,
että jatkossa laajakaistainvestoinneille on syytä löytää
rahoitus muualta kuin Leader-rahoituksesta.
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Alueen kunnat ja maakunnalliset toimijat antavat arvoa
Kylille-hankkeen myötä luoduille verkostoille. Kunnista
onkin tullut toive sisällyttää muun muassa varautuminen
uuteen Kylille-hankkeeseen. Liiveri nähdään vaikuttavana
toimijaa, jolla on hyvät yhteydet kyliin.

sista ja vaikutuksista viestimiseen. Vuonna 2017 Liiveri
järjesti toimintarahalla 10 tilaisuutta ja osallistui 22 muiden järjestämään tilaisuuteen. Näihin osallistui yhteensä
1 800 henkilöä. Lisäksi Liiverin Meidän markki -hanke ja
Kylille-hankkeet järjestivät tilaisuuksia aktiivisesti vuoden aikana. Isoin ponnistus oli kevään kansainvälinen
EVOLAQ-tapaaminen.

Liiverissä on käynnistetty vuoden 2017 aikana Vaikuttavuutta ja viestintää -hanke. Sen tavoitteena on kehittää
toimivia ja käytännönläheisiä työkaluja, joilla arvioidaan
Liiverin oman toiminnan ja rahoittamien hankkeiden vaikuttavuutta sekä viestiä tuloksista kohderyhmiä vaikuttavilla tavoilla. Hankkeen tuloksien avulla voidaan seuraavan
vuoden raportoinnissa kertoa joidenkin tuettujen toimien
vaikutuksista ja vaikuttavuudesta Mallit ovat myös valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Hanketta sparraa ansioitunut ryhmä: tiedottaja Annukka Lyra MMM:stä, johtava
asiantuntija Reijo Martikainen Mavista, elinvoimajohtaja
Erkki Välimäki Seinäjoen kaupungilta, toiminnanjohtaja Salme Pihlajamaa Leader Karhuseudusta, yliopettaja
Kirsti Sorama SeAMKista, eläkeläinen Jarmo Kallio Ilmajoelta sekä yrittäjä Keijo Viertoma Toiskasta. Työntekijöistä mukana ovat tiedottaja, toiminnanjohtaja ja suunnittelija.
Kyllä virtaa piisaa! Kv-vierailla riitti ihmeteltävää
Lakeuden
elämysliikunta
ry:n
toiminnassa.
Parhaimmillaan talkoita tekee parikymmentä henkeä
joka viikko. Yhdistyksen listoilla on lähes sata ihmistä,
joista suurin osa on eläkeläisiä.

4.4.

Vuoden aikana lähetettiin 18 tiedotetta, jotka kaikki läpäisivät uutiskynnyksen. Lehtijuttuja saatiin talteen 161
kappaletta (2016: 126). Sähköisiä uutiskirjeitä lähti kuusi 1 600 sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirjeen avausprosentti on 29 %, jota voidaan pitää hyvänä. Uutiskirjeellä
kerrotaan hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista sekä
ajankohtaisista asioista. Vuonna 2017 uutiskirjeessä tuotiin esille myös Liiverin hallituksen jäseniä ja heidän asiantuntemustaan.
Liiveri käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa tiedottamisessa. Liiverin Facebook-sivulla on 626 (v. 2016 507) tykkääjää. Vuoden aikana Liiveri teki kahdeksan FB-markkinointikampanjaa (100 €/kpl), jotka tavoittivat yhteensä
yli 41 000 henkilöä. Instagram-seuraajia on 141 (2016:
86) kpl. Liiverin nettisivuilla oli vuoden 2017 aikana yhteensä 11 318 istuntoa (11 041 istuntoa vuonna 2016).
Liiveri järjesti hanketoimijoilleen yhden aamukahvitilaisuuden. Aamukahveilla oli koulutusta vaikuttavuudesta
ja mietittiin kullekin hankkeelle oma vaikuttavuuden
mittari. Hankkeille ja yritystuille pidetään aloituspalaveri
hankepäätöksen tultua.

Leader-ryhmän oma toiminta
ja laatutyö

Vuoden 2017 viestinnässä näkyi Liiverin 20-vuotisjuhlavuosi. Viestinnässä painopiste siirtyi aktivoinnista aiempaa suunnatumpaan kohderyhmäviestintään sekä tulok-
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koska aina on ihmisiä ja toimijoita, jotka eivät ole kuulleet Liiveristä. Hallitus on tyytyväinen myös henkilökunnan osaamiseen ja siihen, että työntekijät tukevat asiakkaita hankeprosessin eri vaiheissa.

Liiverin hallituksen arvion mukaan Liiveri on onnistunut
saamaan hyvin uusia toimijoita mukaan kehittämistyöhön (71 % hakijoista). Hakijoita on myös riittänyt niin,
että vuonna 2017 hallitus myönsi tukea jo vuoden 2018
rahoituskehyksestä. Hyrrän ja Qlickview -raportointiohjelman haasteet ovat yhä hankaloittaneet kehittämistyötä. Muutospäätöksen puuttuminen Hyrrästä viivästyttää
hankkeiden loppumaksuja ja siten aiheuttaa ylimääräisiä
kustannuksia toteuttajille. Raportointityökalun puuttumisen vuoksi Leader-ryhmissä pidetään yhä omia seurantataulukoita, joista oletettiin päästävän eroon uuden
sähköisen järjestelmän ansiosta. Aktivointiin suunniteltuja resursseja on jouduttu käyttämään toimintaan.

Arvioinnissaan hallitus totesi, että monet kylät ovat aktiivisia kehittämistyössään, mutta alueella on myös yhteisöllisen kehittämisen näkökulmasta passiivisia kyliä ja
ennen kaikkea passiivisia asuinalueita. Näiden aktivointiin pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
Viestintää voidaan kehittää nykyistä radikaalimpaan
suuntaan, jolloin se herättää vastaanottajan kiinnostuksen viestiin. Yritystuista viestittäessä voidaan esim.
hyödyntää aiemmin tukea saaneita yrittäjiä.

Ohjausryhmien väheneminen ja maksuhakemusten
meno suoraan ELY-keskukseen ovat vähentäneet yhteydenpitoa hankkeista Liiveriin. Yhteydenpidon aktivoimiseen on kiinnitettävä jatkossa huomiota.

Yhteistyössä on voimaa! Liiveri järjesti juhlavuotensa kunniaksi koko perheen luontopäivän
yhdessä kuuden muun paikallisen yhdistyksen
kanssa. Tapahtuma houkutteli Kalajärvelle 400
kävijää.

Vuonna 2017 Liiverin laatukäsikirjaan päivitettiin henkilöstön koulutus- ja työhyvinvointiosiota ja samalla uudistettiin vuosittaisissa kehityskeskusteluissa käytettävä
keskustelurunko. Liiverin vertaisauditointipariksi valikoitui Leader Outokaira, jonka kanssa auditoinnit tehdään
vuoden 2018 alussa.

Kaikilla henkilökunnan jäsenillä on käytössä Office 365
-paketti, joka mahdollistaa esim. Skype-neuvottelut ja
yhteiset sähköiset kalenterit. Hallituksella ja jaostoilla
on käytössä sähköinen Extranet, jossa on mm. kokousaineistot. Hyrrään käyttöönotto hallituksen työkaluksi on
kangerrellut.

ELY-keskuksen kanssa käytävässä vuosittaisessa kehityskeskustelussa sitouduttiin yhdessä aiempaa innovatiivisemman ja kokeilevamman kehittämisen edistämiseen.
Käytännössä tämä ei juurikaan ole näkynyt rahoitettavissa hankkeissa, mutta yrityksen perustamistuissa kyllä.
Esille on noussut ajatus, ohjaako nykyinen Hyrrän haku-

Liiverin hallitus arvioi, että Liiveri onnistui vuonna 2017
parantamaan tiedottamistaan ja näkyvyyttään aiemmasta. Toki viestinnässä on myös parantamisen varaa,
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MMM ja Mavi tekivät ison työn Leadereiden lisärahan
myöntämisessä. On todella harmillista, että prosessi ei
ensimmäisellä kerralla onnistunut ja sitä kannattaakin
yksinkertaistaa seuraavaa hakua ajatellen. Rahoituksen
jakaminen tulosten perusteella on kuitenkin kannatettava asia.

ja muutosjärjestelmä liian varmoihin hankesuunnitelmiin
ja liian kankeaan suunnan muuttamiseen hankkeen aikana, jolloin todelliset innovaatiot ja ennennäkemättömät
kehittämisloikat karsiutuvat pois. Hankkeiden rahoittamisesta pitäisikin päästä kehittämisen rahoittamiseen
eli siihen, että hankkeilla on mahdollisuus toteutuksen
aikana päättää toimista, joilla tavoitteeseen edetään.

4.5.

Liiveri ja ELY-keskus ovat käyneet keskustelua siitä, miten
maaseutuohjelmalla voidaan kehittää uusien palvelujen
syntymistä maaseutualueille. Palveluteeman kehittämiseen maaseutuohjelmasta olisi hyvä saada valtakunnallisia esimerkkejä ja linjauksia.

Maakuntauudistus ja kuntien uudet tehtävät tulevat
vaikuttamaan myös Liiverin toimintaan jatkossa; miten
Liiveri voi tuoda oman osaamisensa osallisuudesta ja
asukkaiden aktivoinnista nykyistä laajempaan käyttöön.
Lisäksi ennakoidaan, että matkailun kehittäminen tulee
nousemaan aiempaa enemmän kehitettävien asioiden
rinnalle pandojen saapumisen myötä. Matkailun kehittämiseen Ilmajoella on myönnetty Liiverin ensimmäinen
tämän ohjelmakauden yritysryhmähanke.

Hakemusten käsittely on nopeutunut huomattavasti
ELY-keskuksessa. Tähän asti hakemusten käsittelyaika
(Liiverin hallituksessa päätetty g ELY:n viranomaispäätös) on ollut keskimäärin lähes 190 vuorokautta, kun se
vuonna 2017 oli 80 vuorokautta. Nopeutumista on tapahtunut, mutta hanketoteuttajalle lähes kolmen kuukauden käsittelyaika on edelleen pitkä.

Design Kajeen juttu on luoda rakkaille, mutta
käyttämättömille esineille uusi elämä. Yrittäjä
Jenni Kaustinen pääsi testaamaan siipiään yrittäjänä Liiverin tuella.

Leader-ryhmä alueensa kehittäjänä

Osoituksena siitä, että Liiveri tunnistetaan merkittäväksi
kehittäjäksi paikallisesti, maakunnallisesti ja alueellisesti,
voidaan pitää sitä, että Liiverin toiminnanjohtaja ja kyläasiantuntija ovat mukana mm. EMMY-järjestöryhmässä,
maakuntauudistuksen työryhmissä sekä valtakunnallisissa ryhmissä. Paikallista luottamusta vahvistaa se, että 18
yhdistystä, jotka eivät ole Liiverin hankeasiakkaita, esittivät Liiveriä paikallisen vapaaehtoistoiminnan keskuksen
vetäjäksi STEA:lle jätettyyn hankehakemukseen. Liiveri
on mukana aktiivisesti aluekehittämisen verkostoissa.

Leader-ryhmien toimintarahan maksun ja myönnön siirtyminen Maviin ei ole onnistunut. Päätöksenteko niin
myönnön kuin maksujenkin osalta on liian pitkä, mikä
hankaloittaa Leader-ryhmien toimintaa. Raporttia kirjoitettaessa Liiverin toimintarahan vuoden 2016 loppuosan
maksuhakemus on odottanut käsittelyä 11 kuukautta.
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4.6.

Vuorovaikutuksen lisääminen ja syventäminen Mavin ja
Leader-ryhmien kesken on tärkeää. Hyvänä avauksena
voidaankin pitää sitä, kun joukko mavilaisia kävi vierailulla Liiverissä sekä hanke- ja yrityskohteessa. Lisäksi
Mavin maaseudun kehittämisosaston johtaja Juha Tall
ja kehittämistukiyksikön johtaja Esko Leinonen olivat
seuraamassa Liiverin hallituksen kokousta marraskuussa
2017. Muutoinkin on tärkeää ylläpitää keskusteluyhteyttä, joka on avautunut vierailujen ja palkka-asiaan liittyvien neuvottelujen yhteydessä.

Tavoitteet seuraavalle vuodelle

Liiverin rahoitukselle on kysyntää. Varmistaakseen Leader-rahoituksen riittämisen mahdollisimman monelle
hakijalle, laski hallitus ohjeellista tukimaksimia 120 000
eurosta 80 000 euroon. Lisäksi päätettiin, että toistaiseksi ei tueta yleishyödyllisiä investointeja ja yritysten
investointitukienkin osalta selvitetään ELY-keskuksen
mahdollisuudet rahoittaa hanke.
Yritystukia ja toiminnan kehittämistä priorisoidaan. Kansainvälistyminen nähdään tärkeänä, mutta siihen voi löytyä muitakin rahoituslähteitä kuin Leader. Tavoitteena
on kuitenkin saada käyntiin Ruotsin kanssa kaksi vuotta
viritteillä ollut yhteistyöhanke. Lisärahan myönnön viivästyminen hankaloittaa vuoden 2018 suunnittelua ja
aiheuttaa tiukkaa linjauskeskustelua hallituksessa.

Kysyimme alkuvuodesta 2018 asiakaspalautetta hanketoteuttajilta. Vastaajista 100 % on sitä mieltä, että
Liiveristä on helppo kysyä neuvoa. Liiveriä tarvitaan
hankeslangin suomentamiseen ja hankebyrokratiasta
selviämiseen. Asiakkaista 86 % on sitä mieltä, että Liiverin neuvojen myötä hanke on onnistunut paremmin
kuin ilman niitä. Hidas päätös- ja maksuprosessi nousivat
esille kehittämistyötä hankaloittavina tekijöinä. Liiveriltä
toivottiin enemmän panostusta myös hankkeen toteutusaikaiseen tukemiseen. Aamukahveja pidettiin hyvänä, mutta sen lisäksi tarvitaan henkilökohtaista tukea.

Asiakaspalaute perataan tarkasti ja siitä nousevia kehittämiskohtia viedään eteenpäin vuoden 2018 aikana.
Palautteessa esiin nousseeseen toteutusaikaiseen kehittämistyön tukemiseen luodaan toimintamalleja osana
Vaikuttavuutta ja viestintää -hanketta. Lisäksi selvitetään keinoja synnyttää vapaaehtoistyön keskus alueelle
sekä sitä, miten maaseutuohjelmasta voidaan tukea palvelujen, mukaan lukien nykyisten kunnallisten palvelujen, kehittämistä alueelle.

“Lisää vierellä kulkemisen kulttuuria, dialogia ja
luottamuksen vahvistamista” Mavin maaseudun
kehittämisosaston johtaja Juha Tall oli
joukkoineen Liiverin vieraana. Kentällä käytiin
tutustumassa perhetalo Aurinkoisen ja Nuorten
nurkan toimintaan.
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Liiverin rahoittamat hankkeet 2017 (päätöksen saaneet)
hakija

hanke

kokonaiskustannus

Kurjennevan Eränkävijät r.y.

Kurjennevan Eränkävijät ry:n metsästys- ja virkistysalueen toimintaedellytysten kehittämis- ja parantamishanke

22 393

Lakeuden Harjateräs Oy

Siltanosturi /kaarikone

33 740
136 535

Erikoiskaluste Ari Pellinen Oy

Tuotannon tehostaminen

88 165

Perhekoti Niemelänrinne Oy

Piha-alueen kunnostus ja virikkeistäminen

21 843

Pihlaja Harri

Pihlajan Monitoimi

20 900

Leader-Liiveri

Vaikuttavuusviestintä

Into Seinäjoki Oy

Pavunvartta elintarvikeyrittäjille -selvityshanke

18 615

120 000

Lakeuden Harjateräs Oy

Automaattinen hakastaivutin ohjelmistoineen

Ilmajoen Teräsputkirakenne Oy

Putkentaivutuskoneen modernisointi

14 850

Peuralan kyläseura

Peuralan historiareitti

23 094

SeAMK

Maito-Kurikka

49 973

Kurikan kaupunki

Skatepark Jalasjärvelle

100 000

Esiintymislava Ilmajoen torille

36 518
36 680

Elina Hopeavuori Tmi

Hevos- ja hyvinvointikeskus SilverHill's

117 386

LC Ilmajoki, Ilkka

Kurikan kaupunki

Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma

133 333

FYSIO 2000

Eläinavusteisen toimintaperapian investoinnit

Perhekoti Niemelänrinne Oy

Ulkorakennus perhekodille

Ilvesjoen kyläyhdistys ry

Ilvesjoen valokuituverkko

Kyrönjoen Koskihäjyt ry

Kyrkösjärven melontaelämyshanke

FYSIO 2000

Eläinavusteinen toimintaterapia

34 925

Kihniänkylän Nuorisoseura

Kihniän Kylätupa

31 917

Lakeuden Hevospalvelu

Laserlaitteen investointi

17 970
21 576

80 461
150 000
10 756

239 594

Design Kaje

Sisustusmatkailukohteen konseptin testaus

Palon Katsastus Oy

Palon Katsastus Oy

Leader-Liiveri

Meidän Markki

76 515

Pesonen Hannu

Oston asiantuntijapalveluita yrityksille

Leader-Liiveri

Buustia toimintaan

56 430

Lakeuden Harjateräs Oy

Harjateräksen autom. katkaisukoneen hankinta

229 244

Venesniemen loma Ky

Kokous- ja lomakohde

10 000

MagaLacrima Oy

MagaLacrima Oy:n toimitilainvestointi

129 000

118 000

Ilmajoen Kisailijat

Santavuoren hiihtokeskuksen kehittäminen

29 322

95 035

Jenni Tuominen

Henua Organics Oy: Brändäys

34 750

600 000

Venesniemen loma Ky

Kokous- ja lomakohde

Seinäjoen kaupunki

Kansainvälistä asukastoimintaa

Vettenranta Mari

Eläinlääkäripalvelut hevosille Seinäjoella

140 495

E-P:n Taksipalvelu Oy

Taksisovellus

35 000

Seinäjoen kaupunki

Maaseututaidemalli

123 546

PLU ry

Kirkkotiet -kehittämishanke

32 000
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18
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