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YHTEENVETO:
Meidän kylät maailmankartalle -hanke koostuu alahankkeista, jossa suun-
nitellaan ja toteutetaan uusia tapahtumia kylille perinteiden ja ihan uusien 
ideoiden pohjalta. Hankkeen kohderyhmänä olivat Aisapari ry:n toiminta-
alueen kylät ja kylissä toimivat yhdistykset. Hanke on koordinointi-hanke, 
jossa Aisapari ry siirtää tukea alahankkeille. Alahankkeet voivat olla yleis-
hyödyllisiä kehittämishankkeita. 

TAVOITTEET:
Hanke toteuttaa Aisaparin kehittämissuunnitelmaa ”Aisaparin alue - ajas-
saan elävä, elinvoimainen ja kilpailukykyinen” vuosille 2007–2013. Oh-
jelman teemoja ovat 1) kilpailukykyinen ja työllistävä yritystoiminta 2) 
Viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö ja 3) Onnelliset ja osal-
listuvat ihmiset. Meidän kylät maailmankartalle -hanke toteuttaa erityisesti 
viimeistä teemaa.
Aisaparin kehittämissuunnitelma toteutetaan osana Manner-Suomen Maa-
seudun kehittämisohjelmaa Leader-toimintalinjalla. Meidän kylät maail-
mankartalle-hanke toteuttaa toimenpidettä 322 (Kylien kunnostus ja kehittä-
minen). Toimenpiteen tavoitteena on maaseudun aktiivisen kylätoiminnan 
avulla kehittyvät monipuoliset kehittäjäverkostot, yhteistyömenettelyt ja 
kasvava sosiaalinen pääoma.

HANKKEEN TAVOITTEET:
Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa Leader-varojen käyttö pienten yh-
teisöjen kehittämiseen, tukea kylien kehittämistyötä ja asukkaiden aktiivi-
suutta ja parantaa elinoloja alueella.
Tavoitteena oli saada vähintään kolme (3) yhteisöä toteuttamaan suunni-
telmia, joiden avulla em. tavoitteisiin päästään. Toimenpiteiden toteutta-
miseen, talkoisiin ja hallinnointiin tavoiteltiin osallistuvan 50–200 henkilöä.
Yksittäisten kylien osalta tavoitteena oli, että kylän asukkaiden yhteistyö ja 
osaaminen tapahtumien järjestämiseksi lisääntyy.

Toteuttaja:   AISAPARI ry

Hanke:   Meidän kylät maailmakartalle

Hankenro:   11448

Diaarinro:  2370/3570–2010

Toteutusaika: 1.12.2010–31.12.2012
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TOTEUTUS

Toimenpiteet	raportointijaksolla:

Hankepäätös koordinointiosasta saatiin 10.12.2010. Alahankkeiden haku 
avattiin viikolla 50. Hakuilmoitus julkaistiin Aisaparin www-sivuilla ja 
seuraavissa paikallislehdissä: Järviseudun Sanomat, Järviseutu, Lapuan 
Sanomat ja Komiat. Hankkeesta kerrottiin myös Aisapari-tiedotteessa ja 
HYMY-hankkeen kyläkirjeessä.

Aisaparin www-sivuille laitettiin hakuilmoituksen lisäksi hakuohjeet, va-
lintakriteerit ja hakulomakkeet.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme alahankehakemusta, jotka kaikki oli-
vat toteutuskelpoisia ja hyväksyttiin rahoitettavaksi, tältä osin hankkeen 
tavoite täyttyi.

Alahankkeiden	toteuttajat	ja	nimet	ovat:
Kauhavan	Ravinaiset	ry	/	poniravit
Menkijärven	kyläyhdistys	ry	/	kylätapahtuma
Härmänmaan	4H-yhdistys	ry	/	Kosolan	perinnepäivät

Tuen siirtosopimuksessa alahankkeille annettiin toteutusaikaa 31.12.2011 
saakka, mutta toteutusaikaa jatkettiin 30.9.2012 saakka.

Hankkeen 2. vaiheen päätös saatiin 29.11.2011.

RESURSSIT:
Hanketta toteuttaa Aisaparin henkilöstö niin, että hankkeen johtajana toi-
mii toiminnanjohtaja Mervi Niemi-Huhdanpää, joka seuraa myös hank-
keen rahoitusta ja maksatuksia. Muu toimiston väki avustaa tarvittaessa.. 
Koordinointiosan kustannusarvio 4.764,00 euroa.

TOTEUTUKSEN ORGANISAATIO:
Hanke toteutetaan Aisaparin ja sen henkilöstön toimesta. Toteutusta seuraa 
ohjausryhmä ja toteutuksesta vastaa Aisaparin hallitus. Yhteistyötä lähinnä 
tiedottamisessa tehdään HYMY-kylähankkeen kanssa.
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Ohjausryhmään	kuuluvat:	
Teppo Ylitalo
Sari Honkola
Tapani Kotanen
Mervi Niemi-Huhdanpää, Aisapari ry
Leena Tyynismaa, Aisapari ry
Minna Nikkari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

KUSTANNUKSET JA RAHOITUS:

Koodinaatio-osa
 

Hyväksytty kustannusarvio     
Palkat ja palkkiot  2.664,00
Ostopalvelut     
Matkakulut     600,00  
Muut kustannukset  1.500,00
YHTEENSÄ	 	 4.764,00			

   

Toteutuneet	kustannukset		31.12.2012	saakka	
koordinointi-osa:
 

palkat ja palkkiot   3137,93   
ostopalvelut     
matkakulut   55,34
muut kustannukset   1570,73   
YHTEENSÄ	 		 4.764,00

Alahankkeiden	toteutuneet	kustannukset:

	 Menkijärven	kyläyhdistys
 Budjetoitu  3.880,00 euroa
 Toteutunut  2.757,25 euroa 

	 4H-yhdistyksen	perinnepäivät
 Budjetoitu  6.000,00 euroa
 Toteutunut  6.000,00 euroa
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	 Kauhavan	ravinaiset	ry
 Budjetoitu  6.000,00 euroa
 Toteutunut  5.897,81 euroa

RAPORTOINTI JA SEURANTA:
Hankkeen indikaattoritiedot on toimitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kukseen. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana kerran 10.3.2011 ja 
vuonna 2012 kaksi kertaa; 3.4.2012 ja 5.12.2012.

TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT:
Kaksi alahanketta käynnistyi kesällä 2011 ja suunnitelmia on toteutettu 
päätöksen mukaisesti, kolmas alahanke toteutettiin kesällä 2012.

OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN 
LOPPURAPORTISTA JA TOTEUTUMISESTA:

Hankkeen aikana saatiin paljon aktiivisuutta alueella. Alahankkeiden kus-
tannukset pysyivät arvioiduissa rajoissa. Pienelläkin rahasummalla saa 
paljon aikaan. Tiedottamista ja yhteistyötä muiden toimijoiden sekä Aisa-
parin kanssa olisi toivonut olevan enemmän.

HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET:
Hankkeen aikana on toteutettu kahdet poniravit, Alahärmässä ja Kauha-
valla. Kauhavan Ravinaiset ry järjesti kahdet poniravit myös kesällä 2012, 
omin voimin. Härmänmaan 4H-yhdistysksen perinnepäiviä järjestettiin 
yhteensä neljä kertaa. Suunnitelmissa on jatkossa järjestää samantyyppisiä 
tapahtumia muualla Kauhavan alueella.  Myös Menkijärven tapahtuma, 
joka järjestettiin heinäkuussa 2012, oli onnistunut ja samantyyppisiä tapah-
tumia tullaan varmasti järjestämään myös jatkossa.

Kauhavalla 31.12.2012

Mervi Niemi-Huhdanpää
toiminnanjohtaja
AISAPARI ry



MEIDÄN KYLÄT MAAILMANKARTALLE -loppuraportti MEIDÄN KYLÄT MAAILMANKARTALLE -loppuraportti 7
MEIDÄN KYLÄT MAAILMANKARTALLE 
koordinointihanke,
yleishyödyllinen kehittämishanke
indikaattorilomake 2306Aind
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Menkijärven kyläyhdistys toimii Menkijärven 
kylässä, Alajärven kaupungissa. Yhdistys järjestää 
kylän asukkaille tapahtumia ja muuta yhteistoi-
mintaa. Kylällä on pidetty esimerkiksi kirpputoreja 
ja kuutamohiihtotapahtumia.

Meidän kylät maailmankartalle -hankkeen puit-
teissa yhdistys tahtoi edistää kyläläisten ja muiden 
tahojen yhteistyötä. Tarkoituksena oli saada 
uudet asukkaat kiinnostumaan kylästä ja ”vanhat” 
pysymään kylässä, mainostaa kylää tehokkaasti ja 
tuoda esiin uusiin uusia yhteistyötahoja.

Tapahtuma järjestettiin Menkijärven lento-
kenttäalueella ja sen ympäristössä. Kauhavan 
Lentosotakoulu kuljetti lapsia panssariajoneuvolla 
ja Vaasan Lentokerho oli tuonut paikalle lentosi-
mulaattorin. Parikymmentä onnekasta arvottiin 
lentokierrokselle purjelentokoneella.

Lentokentän kahviossa esiteltiin kylän tontti-
tarjontaa, Menkijärvi-pakettia  ja pyöritettiin kylän 
esittelyvideota. Pihamaalla oli kilpailuja lapsille 
ja varttuneellekin väelle, alajärveläiseen tapaan 
muun muassa hirrenheitossa. Ohjelmanumerona 
kuultiin myöskin runonlausuntaa.

Tapahtuman tarkoitus oli lisäksi edistää vapaa-
ajan liikkumista sekä esitellä kylän hyvää uimaran-
taa ja metsäpolkuja. Tärkeässä osassa oli myöskin 
tutustuminen Menkijärven Linjaan eli lentokentän 
läheiseen maastoon rakennettuun puolustuslin-
jaan juoksuhautoineen, korsuineen ja sodanaikai-
sine esineistöineen. 

Tapahtumaan osallistui lentokentällä reilut 
parisataa henkilöä, arvioi kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Miia Hirvelä. Menkijärven rannalla 
pidettiin lisäksi uimakoulua ja juoksuhautojen 

Menkijärven kylätapahtuma

alueella oli vierailijoita, joiden luku ei näy tässä 
laskennassa.

Hanke onnistui Hirvelän mielestä hyvin.  Ensi-
kertalainen hankepyörittäjä saa Aisaparilta hyvät 
neuvot ja puuttuvia papereita kysellään kärsiväl-
lisesti. 

Kylä tahtoi pelata varman päälle ja toteutti 
tapahtuman vasta, kun ELY-keskukselta saatiin 
päätökselle vahvistus. Tämä sen vuoksi, ettei 
vaarannettu kylän muita velvoitteita: kyläkoulun 
ylläpidosta on kaupungin kanssa solmittu palve-
lutuottajasopimus. Satavuotiaan koulun lämmi-
tykseen, sähköön ja veteen kuluu vuosittain noin 
20 000 euroa.

Talkoolaisia saa Menkijärvellä Hirvelän mielestä 
hyvin liikkeelle.

– Ihmiset tulevat mielellään auttamaan, mutta 
työnjako pitää suunnitella hyvin etukäteen. 

Menkijärven kyläyhdistys
Toimenpiteet
• Ostetaan lentokerholta palveluja, jotka on 
niputettu pakettiin, joka sisältää esim. teo-
riaa, purjelentoa, kone-esittelyä jne.
•  Laitetaan tapahtumasta ilmoituksia lehtiin
• Painatetaan Menkijärvipaketti-lehtinen
•  Palkataan juontaja tapahtumaa varten
•  Siivotaan sekä sisä- että pihatiloja.
Kustannusarvio 3 880 euroa.
Tuki, 80 prosenttia, 3 104 euroa.
Yksityinen rahoitus  776 euroa, josta talkoo-
työn osuus 580 euroa.
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4H-yhdistyksen perinnepäivät

Härmänmaan 4H-yhdistys 
ry:n perinnepäivät
Toimenpiteet
• Järjestetään perinnepäivät, jossa myös vie-
railijoilla on mahdollisuus kokeilla työntekoa 
maatilalla. Ennen perinnepäivien järjestämistä 
alue täytyy valmistella, rakennukset lämmittää 
ja alue reitittää. Perinnepäivät toteutetaan 
Kosolan tilalla. 
Kustannusarvio 6 000 euroa.
Tuki, 80 prosenttia, 4 800 euroa.
Yksityisen rahoitus 1 200 euroa, josta talkoo-
työn osuus 710 euroa.

Härmänmaan 4H-yhdistyksen perinnepäivien 
sarjassa on järjestetty vanhojen perinteisten 
maatilalla tehtävien töiden työnäytöksiä. Nyky-
ajan ihmisillä on enää varsin vähän tietoa maati-
lan arjesta ja perinteisistä työtavoista, maatilojen 
määrä on myös vähentynyt ja myös maaseudulta 
on muutettu pois kaupunkimaisempiin olosuhtei-
siin. 

Perinnepäivän teemat vaihtelivat eri vuodenai-
koina. Teemoina ovat olleet muun muassa hevo-
sella fälttöö ja äestäminen, kylväminen, perunan 
istutus, keritseminen ja kehruu, rekiajelua, metsä-
työnäytös ja puun ajoa hevosella, heinän niittoa, 
seivästystä ja ajoa latoon hevosella. Lisäksi ennen 
joulua järjestettiin Tallin joulu -tapahtuma, jossa 
esitettiin jouluevankeliumi, joulupukki saapui 
paikalle ja lapsilla oli mahdollisuus jutella pukin 
kanssa ja esittää lahjatoiveita. Mahdollisuus oli 
myös tutustua tallin eläimiin ja ajella hevosella ja 
ponilla.  

Perinnepäivät on järjestetty aidoissa olo-
suhteissa Kosolan maatilalla Ylihärmässä. Sama 
ympäristö on luonut tapahtumille jatkumon. 

Perinnepäivän tarkoituksena on esitellä toi-
mintaa eri ryhmille; koululaisille, erityisryhmille, 
eri-ikäisille kyläläisille sekä kaikille asiasta kiinnos-
tuneille. 

Yleisöllä on ollut mahdollisuus osallistua itse 
tekemällä perinnepäivien ohjelmiin. Heinänteko 
toteutetaan ensi kesänä.

Härmänmaan 4H-yhdistyksen toiminnan-
johtaja Aulikki Salo toteaa, että perinnepäivän 

tapahtumat on otettu erittäin hyvin vastaan. Yksit-
täisiin perinnepäivätapahtumiin on osallistunut 
noin 150–200 henkilöä. Perinnepäivätapahtumat 
ovat myös kiinteyttäneet ja yhdistäneet Härmän-
maan 4H-yhdistyksen toiminta-aluetta ja tutustut-
taneet alueen asukkaita toisiinsa uudella tavalla. 
Tapahtuma myös ylläpitää ja välittää perinnetie-
toa osallistujille ja asiasta kiinnostuneille. Toiminta 
on myös monipuolistanut yhdistyksen toimintaa. 

Hankkeen miinuksena toiminnanjohtaja näkee 
sen, että yhdistyksen varoja on sidottuna toimin-
taa pitkäksi aikaa, ennen kuin yhdistys saa myön-
netyn tuen käyttöönsä. Hanketoiminta on myös 
byrokraattista ja paperitöiden tekeminen vie 
oman aikansa. 
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Kauhavan Ravinaiset ry on perustettu vuonna 
1988. Yhdistyksen tavoitteena on edistää hevos-
jalostusharrastusta ja ravihevosharrastusta toimi-
alueellaan.  Hankkeen puitteissa yhdistys järjesti 
kahdet poniravit. Härmän raviradalla ravit järjes-
tettiin 21. toukokuuta ja Kauhavan raviradalla 13. 
heinäkuuta. 

Molemmissa raveissa oli yhdeksän lähtöä, 
kertoo hankkeen yhdyshenkilö Maria Mäkipel-
kola. Poniraveissa lähtöjä järjestetään kahdelle 
ponirodulle; A- ja B-poneille. Poniraveja järjeste-
tään varsin vähän ja osanottajia raveihin oli hyvin 
ympäri Suomea aina Oulun seudulta, Kuopion alu-
eelta ja Forssan alueelta, jopa Kouvolasta saakka. 

Perheen pienimmille järjestettiin keppihevos-
lähtö molemmissa raveissa. 

Poniraveissa menestyneet parhaat valjakot pal-
kittiin normaalin ravikäytännön mukaan rahapal-
kinnolla. Ensimmäisestä sijasta palkinto oli 80–100 
euroa. Lisäksi kaikki osanottajat palkittiin hanke-
pussilla ja poneille palkintona oli kuivattua leipää.

Poniravien järjestämisen lisäksi hankkeen 
tarkoituksena oli tuoda lajia tutuksi ja järjestää 
tapahtuma, johon voivat osallistua koko perheet. 
Oheisohjelmana oli keppihevoslähtöjen lisäksi 
kasvomaalausta, poniajelua ja talutusratsastusta, 
ongintaa ja arvontaa. Raveihin oli ilmainen sisään-
pääsy.

Maria Mäkipelkola toteaa, että tapahtumien 
järjestämiseksi tarvittiin runsaasti talkootyötä. 
Tapahtumien järjestämisestä järjestäjät saivat 
hyvää palautetta ja paras palkinto oli iloiset tena-

Poniravit

vat, Mäkipelkola toteaa. Poniraveja järjestetään 
vähän, normaalien ravien yhteydessä voidaan 
järjestää yksi tai kaksi ponilähtöä. Nyt ponira-
veissa lapset pääsivät tutustumaan poneihin ja 
mielenkiintoista puuhaa oli koko perheelle. Niin 
kilpailijat kuin muutkin tapahtumaan osallistujat 
olivat tyytyväisiä tapahtumien järjestelyihin.

Rahapuolen kangertelun Mäkipelkola näkee 
tapahtuman kielteisenä puolena, ja yhdistyksen 
kannalta se oli hankkeen suhteen suurin petty-
mys. Yhdistys joutui tilapäisesti lainaamaan 500 
euroa, jotta juoksevat menot saatiin hoidettua 
siihen saakka, kunnes yhdistys sai  hankerahoi-
tustilityksen.

Rahoituspuolen ongelmista huolimatta Mäki-
pelkola pitää hankkeen toteuttamista hyvänä 
ja harrastusta positiivisella tavalla esiintuovana 
tapahtumana. 

Kauhavan ravinaiset
Toimenpiteet
• Poniravien järjestäminen Härmän ja Kau-
havan raviradoilla
• Oheisohjelman järjestäminen tapahtumiin
• Keppihevoslähtöjen järjestäminen raveihin
• Osanottajien palkitseminen
Kustannusarvio 6 000 euroa.
Tuki, 80 prosenttia, 4 800 euroa.
Yksityisen rahoitus 1 200 euroa, josta talkoo-
työn osuus 900 euroa.



MEIDÄN KYLÄT MAAILMANKARTALLE -loppuraportti MEIDÄN KYLÄT MAAILMANKARTALLE -loppuraportti 15



MEIDÄN KYLÄT MAAILMANKARTALLE -loppuraportti16
Evijärvi

Lappajärvi
Vimpeli

AlajärviLapua

Kauhava

”AISAPARIN ALUE – AJASSAAN ELÄVÄ, 
ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN”

Tavoitteet:
    Onnelliset ja osallistuvat ihmiset
    Kilpailukykyinen ja työllistävä yritystoiminta
    Viihtyisä, vetovoimainen ja hyvinvoiva ympäristö


