NUORISO LEADER RAHOITUSTA SAANEET 2011

1. Disordine, Haapajärvi, Kahdelle bändille yhteisiä harjoitusvälineitä, jotka sijoitetaan
Nuorisotilaan.
2. Estenuoriso, Nivala, Erikoisesteitä Nivalan ratsastuskentälle harjoittelun parantamiseksi ja
mahdollisen kilpailumenestyksen parantamiseksi.
3. Haapaveden Miniatyyri- ja lautapeliharrastajat, Haapavesi, Ryhmä aloittaa toiminnan, jossa
nuoria tutustutetaan miniatyyri- ja lautapeleihin, hankitaan koottavia ja maalattavia
figuureja sekä maaleja.
4. Havoc Films, Haapajärvi, Ryhmä tehnyt pieniä lyhytelokuvia, nyt tarkoitus kehittää
toimintaa isompien projektien suuntaan, tukea elokuvavarusteiden hankkimiseen.
5. MTB Pyhäntä, Pyhäntä, Maastopyöräilevien nuorten ryhmä tahtoo kehittää ja parantaa
maastopyöräharrastuksen olosuhteita hankkimalla pyörien korjaukseen ja huoltamiseen
tarvittavia välineitä, jotka sijoitetaan kunnan tarjoamiin tiloihin.
6. Painovirhe, Haapajärvi, Lukiolaisten ryhmä tahtoo toimittaa lukiolaisille suunnattua
tiedotus- ja hauskuutuslehteä, tukea tarvitaan taitto-ohjelman hankintaan ja painokuluihin.
7. Palokuntanuoret, Nivala, Vapaapalokunnan nuoret hankkivat kypäränalushuppuja ja
palomiehen käsineitä parantaakseen harjoitustensa turvallisuutta.
8. Pontevat Pojat Pyhäjärveltä, Pyhäjärvi, Nuoret kokoontuvat Kirkonkylän Väentuvalle
pelaamaan ja viettämään aikaa muualla kuin tietokoneitten ääressä, aikovat hankkia
lautapelejä, jalkapalloja ja jääkiekkomaalit Väentuvalle kaikkien käyttöön.
9. Reisjärvinen kaveriporukka, Reisjärvi, Nuoret kunnostavat talkoilla vanhan navetan
yhteisiksi oleskelutiloiksi, joista mahdollista vuokrata bändikämppiä, tilaan hankitaan mm.
biljardipöytä, tikkataulu jne.
10. Skedebepojut, Reisjärvi, Skeittarinuoret rakentavat yhden ryhmäläisen pihaan kaikkien
käytössä olevan skeittirampin.
11. Team Ryyppymäen nuorisojaosto, Haapavesi, Vapputapahtuman yhteydessä pidetään
moottoriajoneuvotapahtuma, jonka aiheena on vuonna 2011 nuori harrastaja, tukea
tarvitaan oheistoiminnan järjestämiseen ja mainostamiseen.
12. Kylän Pennut, Pyhäntä, Nuoret järjestävät Tavastkengän nuorisotilassa avajaiset rennolla
meiningillä ja samalla tutustutetaan nuoria tilan sääntöihin, tuella hankitaan koristeluja ja
tarjottavia avajaisiin.
13. Airsoft –team Oksava, Haapajärvi, Nuoret hankkivat airsoft –varusteita yhteiseen käyttöön
ja kokoontuvat säännöllisesti pelaamaan isolla porukalla.
14. Nuoret Eränkävijät, Haapajärvi, Nuoret hankkivat riistapellolle riistakameran ja läheiselle
joelle ruokinta-automaatin, sekä minkinloukkuja tuhoeläinten hävittämiseksi. Tavoitteena
taata riistaeläimille paremmat elinolot ja tarkkailla ruokintapaikalla käyviä eläimiä.

15. Nuorisogolf, Pyhäjärvi, Nuoret golf-harrastajat parantavat harjoitteluolosuhteitaan
hankkimalla ison peilin ja videokameran tekniikkaharjoittelun tueksi.
16. Palokuntanuoret, Nivala, VPK:n nuorisojäsenet hankkivat varusteteltan helpottaakseen
varusteiden säilyttämistä ja kuivattamista leiriolosuhteissa, ja omien ”leirien”/tapahtumien
järjestämistä.
17. Pyhis park, Pyhäntä, Skeittauksen harrastajat rakentavat kunnan lupaamalle alueelle
skeittiparkin kaikkien lajista kiinnostuneiden käyttöön.
18. Pyhännän Palloseura, Pyhäntä, Salibandy seura järjestää Perttulin päivien yhteydessä
katusählyturnauksen ja hankkii sitä varten varusteita.
19. Rullalautailijat, Nivala, Nuoret skeittaajat rakentavat Nivalan skeittiparkkiin sieltä
puuttuvan puolikaaren ja parantavat näin paikan tasoa.
20. Seventeens, Haapavesi, Mieluskylän nuoret hankkivat kylän Nuorisoseuralle discojen
järjestämistä varten tarvittavaa valokalustoa ja mainostavat discoja.
21. Siniruusut, Reisjärvi, Kylätalolla kokoontuvat nuoret hankkivat kesäisiin kokoontumisiinsa
ulkoliikuntavälineitä.
22. Tavastkengän Tahti, Pyhäntä, Kylällä aloitetaan nuorien toimesta pesäpallotoiminta
pesiskerhon merkeissä.
23. Team Tähtääjät, Haapajärvi, Haapajärven Ampumaseuran junioriampujat hankkivat
harjoituksiinsa käytettäväksi Eko-Aims –pistoolin, joka parantaa turvallisuutta niin
harjoituksissa kuin esittelytilaisuuksissakin.
24. Wanhat 2012, Pyhäjärvi, Lukion tulevan vuoden wanhat rakentavat uudet Wanhojen
Tanssilavasteet talkooperiaatteella itsensä ja tulevien wanhojen käyttöön.
25. Lukutoukat, Haapajärvi, Kylän kesäkioskille tilataan kesän ajan nuorten lehtiä ja sarjakuvia,
jotka ovat kaikkien ilmaiseksi luettavissa.
26. Tietosurffaajat, Haapajärvi, Kylän kesäkioskille hankitaan toimiva nettiyhteys ja kannettava
tietokone helpottamaan paikallisten nuorten tiedonhakua ja turisteja.
27. Elokuvaprojekti, Nivala, Nuoret kuvaavat kokoillan elokuvan, jonka ovat itse
käsikirjoittaneet, etsineet kuvauspaikat ja suunnitelleet lavasteet.
28. Ilo tanssia yhdessä, Reisjärvi, Tanssia harrastavat nuoret luovat omaan käyttöönsä
ohjelmiston, jota voivat esittää eri tilaisuuksissa sekä syventyvät esityksen tekemisen ja
valmistelun prosessiin.
29. Keskipisteen pianistit, Pyhäntä, Kärsämäki, Haapavesi ja Siikalatva, Järjestetään bändikurssi
nuorille pianonsoitosta ja laulusta kiinnostuneille, jaetaan musiikin riemua.
30. Keskipisteen Bändärit, Pyhäntä, Kärsämäki ja Siikalatvat, Bändikurssi nuorille, jotka ovat
kiinnostuneet bändissä soittamisesta, järjestetään studiovierailu ja syvennytään
harjoittelemaan ohjelmistoa ja yhdessä soittamista.
31. The Venus, Siikalatva/Piippola, Bänditoiminnasta kiinnostuneet nuoret lisäävät toiminnan
mahdollisuuksia hankkimalla koululta saamiinsa tiloihin kitaran, vahvistimen ja rummut
32. Luonnonikuistajat, Haapajärvi, Luonnosta innostuneet nuoret kuvaavat luontoa ja jakavat
kuvaamansa videot erähenkisellä videopalstalla netissä saadakseen uusia ihmisiä
innostumaan luonnosta.

33. AMIS SÄHLÄÄJÄT, Nivala, Ammattiopiston opiskelijoille hankitaan sählynpelaamiseen
varusteet vapaa-ajan käyttöä varten, koska koulun välineitä ei saa käyttää kuin
kouluaikana.
34. Heppakerholaiset, Pyhäjärvi, Järjestetään kerho, jossa perehdytään hevosmiestaitoihin,
opetellaan turvallisuusasioita, leikitään ja askarrellaan sekä suoritetaan
hevostaitomerkkejä.
35. Hevi-soittokunta, Nivala, Hankitaan sivukylän bändille soitto- ja äänentoistotarvikkeita.
36. Kaaoksesta kerhotilaksi, Siikalatva/Piippola Siikalatvan 4H:n kerhonohjaajat kunnostavat
entisistä nuortentiloista kerhojen pitämiseen soveltuvat tilat.
37. Karjalahen jäähirmut, Haapajärvi, Kylän nuoret kunnostavat ja kokoavat entisen kyläkoulun
pihaan jääkaukalon ja huolehtivat sen kunnossapidosta.
38. KenttäKomitea, Reisjärvi, Ratsastuskentän rakentaminen, jossa suunnitelmissa järjestää
myös hevosleirejä vuonna 2012. Tavoitteena kehittää ratsastustaitoja ja parantaa
harrastusolosuhteita.
39. Kiekkotähdet, Haapavesi, Sivukylän koululle hankitaan jääkiekkomaalivahdin varusteet
kaikkien yhteiseen käyttöön.
40. Oppilaskunta (nuva 10-13), Haapavesi, Haapaveden Opiston bändikämpän kunnostaminen
viihtyisämmäksi ja laitteiden kunnostus.
41. Peräkylän Ganstat, Pyhäntä, Järjestetään DJ-työpaja, minidisko ja nuorten disko.
42. Riistanhoitajat, Pyhäjärvi, Nuoret hankkivat riistapellolleen 3 riistakameraa eläinten
tarkkailuun.
43. Salmen koulun oppilaskunnan hallitus, Pyhäjärvi, Valinnaisaineissa järjestetään musikaali,
jonka oppilaat toteuttavat.

