NUORISO LEADER PROJEKTIT 2015
KUKA
4H-yritys lupaus:
Leiritoimintaa kesälle
2015
Haapajärven lukion
oppilaskunnan
hallitus: lukiosta
virtaa.

MISSÄ

MITÄ

TUKI

Haapavesi

Aloitteleva 4H-yritys järjestää
lapsille erilaisia kesäleirejä

387 euroa

Haapajärvi

Oppilaiden yhteiseen tilaan
hankitaan biljardipöytä ja
järjestetään avaustilaisuus,
jossa kerrotaan Nuoriso
Leaderin mahdollisuuksista.

377 euroa

Haapaveden opiston
kulttuuritoimikunta:
kulttuuria, kulttuuria!

Haapavesi

500 euroa

Mankilan nuoret:
Mankilan disco.

Siikalatva

Tikipeli: Lukuinnon
metsästäjät.

Haapavesi

Möyn nömmäävät
kanat: Palloillaan
välitunnilla,
keskitytään
oppitunnilla.
Nuorisobändi
Restless Crew

Nivala

Kulttuuritoimikunta hankkii
kannettavan tietokoneen ja
siihen tarvittavat ohjelmistot
erilaisten julkaisujen
tuottamiseen.
Tavoitteena on saada nuoret
innostumaan kylätoiminnasta
järjestämällä disco kylätalolle.
Nuoret suunnittelevat ja
toteuttavat itse lautapelin, joka
innostaa lukemaan kirjoja.
Koululla ei ole palloja, joten
hankitaan sellaiset oppilaiden
yhteiseen käyttöön.

500 euroa

Paljupojat

Pyhäntä

Koposperän nuoret:
Koposperän Idolssit

Haapajärvi

4H- yhdistys Luovat
Näpit

Haapavesi

Halutaan kehittää
bänditoimintaa hankkimalla
äänentoistolaitteet
Halutaan yhteistä hyödyllistä
tekemistä paljuprojektin
merkeissä. Hankitaan
materiaalit.
Halutaan hankkia videotykki ja
valkokangas
kulttuuriharrastamista varten.
Kylällä on entuudestaan
karaokelaitteet. Nuoret
haluavat kehittyä lisää musiikin,
elokuvien ja teatterin
merkeissä.
Nuoret haluavat työllistyä
järjestämällä toimintaa alueen
lapsille kesälomansa ajan.
Rahaa tarvitaan materiaaleihin
ja lasten välipaloihin.
Oppilaat haluavat mieluisaa
tekemistä välitunneille.
Tarkoituksena on hankkia
pingispöytä koulun tiloihin.
Niementieläiset nuoret

500 euroa

Siikalatva

Pyhäntä
Pyhännän koulun
oppilaskunta:
Aktiviteettia koulun
välitunneille
Reisjärvi
Niementien

500 euroa
500 euroa
450 euroa

500 euroa

500 euroa

495 euroa

500 euroa

kolhoosi

Haapajärven
nuorisovaltuusto:
Paranna reaktiota,
nopeutta ja
tarkkuutta yhdessä
kaverin kanssa!
Photoboyz:
Luontoon
kuvaamaan

Haapajärvi

Pingiskerho

Siikalatva

Eräukot

Reisjärvi

The cannonpalss:
Salil eka salil vika

Haapavesi

Nivalan liikkuvat
nuoret: Ylös, ulos ja
kentälle!

Nivala

Katvalan
kesäkahvila

Nivala

Peltoniemen
pelaajat: Kaikki
peliin!

Reisjärvi

Frosteruksen
koulun 9lk:
Pyttipannua ja
lapsille iloa:
Saviselän
pihakiekkomokelle
kamppeet!
Pelimiehet

Kärsämäki

Pyhäntä

Kärsämäki

haluavat hankkia yhteiselle
pelikentälle urheiluvälineitä,
jotta kaikki asukkaat voisivat
harrastaa kodin läheisyydessä.
Halutaan hankkia uusi
500 euroa
pingispöytä vanhan,
rikkoutuneen tilalle Nuorisotalo
Stolleen.

Nuoret haluavat hankkia
kameran tarvikkeineen
tukemaan valokuvaharrastusta.
He perustavat blogin, jossa
kuvien avulla on tarkoitus
innostaa muita
luontoharrastuksen pariin.
Nuoret haluavat hankkia koulun
tiloihin lisää pingispöytiä, jotta
voitaisiin pitää pingiskerhoa.
Pingis on kovassa suosiossa
eikä pöytiä riitä kaikille
halukkaille.
Nuoret haluavat hankkia 2kpl
riistakameroita
metsästysharrastuksensa
tueksi.
Nuoret haluavat perustaa
kuntosalin nuorisotalon tiloihin.
Hankitaan penkki ja painot.
Ryhmä nuoria haluaa jatkaa
palloiluharrastusta kesällä.
Haetaan tukea
palloiluvälineisiin.
Nuoret haluavat kokeilla
yrittäjyyttä ja perustavat
heinäkuun ajaksi kahvilan
Nivalan Katvalaan.
Hankitaan jalkapallomaalit ja
pingispöytä Peltoniemen tilan
alueelle yhteiseen käyttöön
vakituisille ja kesälomaasukeille.
Luokka osallistuu Lasten
maatalousnäyttelyyn. He
myyvät pyttipannua sekä
pukeutuvat eri hahmoiksi ja
viihdyttävät lapsia. Rahaa
tarvitaan raaka-aineisiin.

468 euroa

Ryhmä innokkaita pelaajia
haluaisi harrastaa mutta ei ole
välineitä. Tarvitaan katukiekko

250 euroa

450 euroa

500 euroa

500 euroa
500 euroa

500 euroa

500 euroa

270 euroa

Liikunnalliset
nuoret aktiivit:
ulkoliikuntavälineet
kuntoon!

Kärsämäki

Frosteruksen
koulun
oppilaskunnan
hallitus:
terveellinen
aamupala

Kärsämäki

Miekkapirtin
valtijat:
Miekkapirtistä
paras paikka
patikoijille!
SaagaBooks Ny:
Äänikirjaprojekti

Haapavesi

BedegeNy: Betoni
Design Geometry

Reisjärvi

Kalteva NY:
Materiaali ja
työvälinehankinnat

Reisjärvi

Reisjärvi

varusteita, erityisesti
maalivahdille. Toiminnan
tavoitteena on erityisesti
liikkuminen. Varusteiden
käyttö kouluaikoina aikoina ja
kerhoissa vapaata.
Idea sai alkunsa
250 euroa
pihaurheiluvälineiden huonosta
kunnosta. Hankitaan koululle
nuorisokeihäs, kuula,
sählymailoja/katukiekkomailoja,
palloja ja jalkapalloja,
tennismailoja, tennispalloja,
beach-lentopallo (kenttä on),
hyppynaruja, twist-kuminauha,
pesäpalloja, uudet
jalkapallomaalit Aconilta.
Oppilaskunta haluaa tarjota
315 euroa
oppilaskuntaa kuuluville 5-9
luokkalaisille terveellisen
aamupalan. Hankitaan 191
oppilaalle aamupalatarvikkeita.
Lisäksi tarvitaan
kertakäyttöastioita ja
servettejä. Oppilaskunnan
hallitus valmistaa aamupalan
ennen koulun alkua. Oppilaat
tulevat aamupalalle koulun
alkaessa.
Ryhmä nuoria haluaa parantaa
500 euroa
suositun luontoreitistön
varrella sijaitsevan taukopaikan
viihtyisyyttä ja käyttöastetta.
Hankitaan kamina ja istuinpuut.
Ryhmä tekee, tuottaa ja myy
1000 kappaleen erän englantia
opettavia äänikirjoja
lukuvuoden aikana. Tukea
tarvitaan
materiaalikustannuksiin.
Yritys Bedege (betoni design
geometry) valmistaa design
sisustustuotteita, jotka ovat
valmistettu pääosin betonista.
Hankerahaa käytettäisiin
ensisijaisesti tämän vuoden
ensimmäisen yrittäjävuoden
projekteihin, mm.
Tuotekehittelyyn,
yritysvierailuihin, materiaaleihin
ja markkinointiin.
Ny valmistaa roskakatoksia ja
O.K.T. A desing tuotteita
myyntiin. Nuoriso Leader tukea

495 euroa

279 euroa

450 euroa

Reisjärvi
Puustalgia
Ny:Valmistamme ja
myymme puisia
potkupyöriä
Haapavesi
Haapaveden
Opiston
kulttuuritoimikunta:
Kirjamessut!

Martinmäen koulun
oppilaskunta:

Haapajärvi

PElaava, LEIkkivä,
kiva kouLu - PELEIL!

4Hsäbärit:Turvallista
liikuntaa yhdessä!

Reisjärvi

Musifistit:
Musifistien äänitys

Nivala

Kalajan kerhotilat
kuntoon: Kerhotilat
kuntoon!

Reisjärvi

haetaan materiaalihankintoihin.
NY valmistaa puisia potkupyöriä 500 euroa
myyntiin. Tukea haetaan
materiaalikustannuksiin.
Teemana on nuorten, erityisesti
poikien lukuharrastuksen
edistäminen. Kirjastoalan
opiskelijat suunnittelevat ja
toteuttavat messut. Paikalle
kutsutaan muun muassa
kirjailijoita, kustannusyhtiöiden
edustajia ja kulttuurialan
ihmisiä. Tukea haetaan
mainostamiseen, ilmoituksiin ja
tarjoiluiden hankkimiseen.
Idea sai alkunsa oppilaskunnan
hallituksen toiveesta saada
koululle pöytäpelejä, lisätä
koulun viihtyisyyttä ja sen
kautta motivaatiota
koulunkäyntiin. Tavoitteena on
saada oppilaat liikkumaan
enemmän myös erilaisten
pöytäpelien avulla ja luoda
koululla olevaa ympäristöä
mukavammaksi. Tukea haetaan
koululla olevaan pingispöytään
verkkoon, mailoihin ja palloihin
sekä pöytäjalkapallo- ja
ilmakiekkopeleihin.
Projektin tavoitteena on uusia
4H-kerholaisten ahkerassa
käytössä olleet
maalivahdinvarusteet. Lisäksi
hankitaan ensiaputarvikkeita ja
tuomarivälineitä.
Ryhmän jäsenet ovat jo pitkään
soittaneet erinäisiä soittimia
harrastusmielessä. Eräänä
päivänä he saivat idean, että
äänitettäisiin levyjä ja soittoja
omaksi, sukulaisten ja ystävien
iloksi Lisäksi äänitetään laulua
ja ääniefektejä.Tukea haetaan
äänitysvälineisiin. Äänitykset on
tarkoitus toteuttaa Nivalan
kirkossa.
Kalajan koululla kerho pidetään
erillisessä
kirjastorakennuksessa.
Käytössä on kotikeittiö
ja askartelutila. Keittiössä ei ole
valmiina mitään

500 euroa

472,5 euroa

477 euroa

500 euroa

495euroa

leipomisvälineitä ja kuitenkin
joka viikko valmistetaan
kerhossa välipala.
Kerhonohjaajat tuovat välineet
mukana joka kerta. Olisi
helpompaa, jos
perusleivontavälineet olisivat
valmiina kerhotiloissa. Tukea
haetaan keittiövälineisiin.

