NUORISO LEADER RAHOITUSTA SAANEET 2012

1. Asuntolan näpertäjät, Nivala, Naon asuntolassa asuvat nuoret tahtovat puuhata yhdessä
ruuanlaiton, karaoken ja askartelun merkeissä, sekä samalla tutustua asuntolassa asuvaan
EVS –vapaaehtoiseen.
2. Bändiporukka, Pyhäjärvi, Ala-asteella bändiharrastuksen aloittanut ryhmä hankkii
bänditoimintaan tarvikkeita, kuten vahvistimia, rummunkalvoja, voidakseen jatkaa
harrastusta.
3. EpicFilmers97, Kärsämäki, Ryhmä nuoria hankkii järjestelmä kameran ja kuvaa youtubeen
sketsivideoita ja pitävät samalla valokuvablogia.
4. Joen melojat, Haapavesi, Nuoret hankkivat yhteiskäyttöön kanootin, melan ja melontaliivit
voidakseen tutustua kotiseutuunsa meloen jokia pitkin.
5. Niva-Kaijan koulun oppilaskunnan hallitus, Nivala, Oppilaskunta järjestää erilaiset
olympialaiset koululla parantaakseen koulun ilmapiiriä ja lähentääkseen oppilaita toisiinsa.
6. Nivalan 4H-yhdistys, Nivala, Kerhojen pitäjät hankkivat kaikkien kerhojen yhteiskäyttöön
sählyvarusteet voidakseen paremmin pitää urheilullisia kerhoja.
7. NUVAT, Haapavesi, Nuorisotyötä opiskelevat hankkivat sisäcurlingpelin, jota käytetään
sekä opiston vapaa-ajantiloissa, että kerhoissa joita opiskelijat pitävät osana koulutusta.
8. Pyro ry, Pyhäntä, Pyro ry:n nuoret jäsenet hankkivat laitteita, jotka helpottavat livemiksauksen opettelua ja bänditapahtumien järjestämistä.
9. Rokkivaarit, Nivala, Bändiporukka hankkii kaiuttimet ja liitinjohtoa, että harjoittelu saadaan
uudelle tasolle.
10. Kestilä Airsoft, Siikalatva, Hankitaan pelivälineitä ja suojia harrastuksen aloittamiseksi.
11. Kestilän peruskoulun oppilaskunnan hallitus, Siikalatva, Koulun pihalle hankitaan
ulkopingispöytä välituntikäyttöön.
12. Ostrobothnia Gaming Society, Reisjärvi, Pelaamisesta kiinnostuneet nuoret järjestävät
”lanit” kylätalon tiloissa kaikille asiasta kiinnostuneille.
13. Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto, Siikalatva, Koulun pihalle hankitaan ulkopingispöytä
väli- ja hyppytunti käyttöön.
14. Riistapoejat, Haapajärvi, Hankitaan 2 riistakameraa eläinten tarkkailun helpottamiseksi.
15. Team Kärsä, Kärsämäki, Hankitaan pelivälineitä airsoft –harrastuksen aloittamiseksi.
16. Zuumaajat, Kärsämäki, Nuoret aloittavat kamerakerhon, jonne hankitaan käyttöön
soveltuva kamera, sekä ohjeistusta sen käyttöön.
17. Haikkukerhon kärrääjät, Kärsämäki, Highlander-vasikoitten ympärille keskittyvä kerho
hankkii kärryt, jotta voivat opettaa vasikat vetämään niitä.
18. Mirros Guitar, Haapajärvi-Reisjärvi, Bändi hankkii mikrofonit ja muut varusteet laulamisen
ja esiintymisen helpottamiseksi.

19. Nivalan Djayt liikkeelle!, Nivala, Djayna toimivat nuoret hankkivat toiminnan
parantamiseksi miksausvälineet.
20. PingiPongi team, Reisjärvi, Kylän nuorille hankitaan ulkopingispöytä, jonka ympärille
muodostetaan kerho sekä kylän nuorten kohtaamispaikka.
21. Pontevat Pojat Pyhäjärveltä, Pyhäjärvi, Frisbeegolf – välineet kylätalon pihapiiriin
harrastuksen mahdollistamiseksi.
22. RC team Kärsämäki, Kärsämäki, RC –laitteista kiinnostuneet nuoret perustavat kerhon,
jonne hankitaan RC-auto.
23. RioTrioli, Nivala, Musiikkiopistossa tutustuneet pojat perustavat bändin, johon he
tarvitsevat äänityslaitteita.
24. Holivuut-nuoret, Haapajärvi, Kylätalolla aktiivisesti kokoontuvat nuoret perustavat
kyläkinon.
25. Reisjärven Kiekko (ReKi), Reisjärvi, Nuoret rakentavat hakkuuaukealle frisbeegolf radan.
26. Jäätikön Seikkailijat, Pyhäntä, Vaeltamisesta innostuneet nuoret hankkivat yhdessä
paikallisen partiolippukunnan kanssa talviasumista kestävän teltan.
27. Kruority, Nivala, Bändi hankkii äänittämiseen ja keikkavalaistukseen soveltuvaa laitteistoa.
28. Nuoret toimijat, Haapajärvi, Nuoret hankkivat biljardipöydän yhteisiin kerhotiloihin
perjantai-iltojen kokoontumisiin.
29. Reisjärven Sopimuspalokuntayhdistys ry:n nuoriso-osasto, Reisjärvi, Nuoriso-osasto hankkii
harjoituksia varten ja turvallisuuden parantamiseksi haalareita ja kypäränalushuppuja.
30. Salibandy pojat, Haapajärvi, Nuoret hankkivat salibandyn pelaamiseen tarvittavia
varusteita esim. maalivahdin varusteet.
31. Salibandyn puulaakisarja, Haapajärvi, Nuoret innostavat muita nuoria osallistumaan kaikille
avoimeen puulaakisarjaan ja hankkivat tulostaulun ja muuta tarpeellista materiaalia sarjan
mahdollistamiseksi.
32. Tyllerötontut, Siikalatva, Tytöt aikovat järjestää paikallisella Nuorisoseuralla jouluaskartelut
aikuisten avustuksella.
33. Urban Emil And the Health, Pyhäjärvi, Bändin perustaneet nuoret hankkivat äänentoisto- ja
vahvistinlaitteistoa bändilleen.

