NUORISO LEADER PROJEKTIT 2016
KUKA
Kulmio Ny - Kulmikkuutta
arkeen

MISSÄ
Reisjärvi

Kolmas - Singlen levytys
studiossa

Siikalatva

Valopäät

Siikalatva

Kuvakoijarit:
kollaasikoijarit

Siikalatva

Pyhäjärven
nuorisovaltuusto: Iloa
kouluun pingispöydän
avulla.

Pyhäjärvi

Perhopojat

Siikalatva

MITÄ

TUKI

Yritys on perustettu Reisjärven kr.
opiston yrittäjyyslinjalla. Ideana on
valmistaa ja myydä kuusikulmaisia
leikkuulautoja ja sohvapöytiä. Tuella
ostetaan liimalevyä suoraan
maahantuojalta. Rahaa käytetään myös
muihin rakennustarvikkeisiin kuten
liimaan ja poratappeihin. Koko projektin
tavoitteena on ylipäätään saada
käytännön kokemusta ja tietoa
yrittäjyydestä sekä tuottaa voittoa.
Idea sai alkunsa Yritys Hyvä -kilpailusta,
johon ryhmä osallistuu. He ovat
säveltäneet ja sanoittaneet biisin ja
tavoitteena äänittää se studiossa. Pari
cd:tä halutaan myös saada myyntiin.
Tukea haetaan äänitysstudiomaksuun,
matkoihin studiolle ja levyjen
teetättämiseen.
Tarkoituksena on tehdä rautalangasta
jouluvalokehikkoja, joiden ympärille
kieritetään jouluvaloja.
Jouluvalot laitetaan paikoilleen
ensimmäisen kerran jouluksi 2016,
jolloin on ryhmäläisten(ysiluokan
yrittäjien) vuoro järjestää Kestilän
joulunavaus. Tarvikkeet olisi kuitenkin
hyvä hankkia nyt, kun jouluvalot ovat
tarjouksessa. Valmistusaikaakin jäisi
enemmän.
Idea sai alkunsa eräästä kotitehtävästä.
Kuvaaminen järjestelmäkameralla
kiinnostaa: tarkoituksena on ottaa
erilaisia luontokuvia ja järjestää
valokuvanäyttely kunnankirjastoon.
Tukea haetaan järjestelmäkameraan.
Kamera voivat lainata myös muut
alueen nuoret kunnankirjastosta.
Nuorisovaltuusto oli huomannut, että
Salmen koulu kaipaisi lisää
välituntiaktiviteetteja. Tarkoituksena
on saada nuoret liikkumaan enemmän
ja kiinnostumaan erilaisista liikunnan
muodoista. Tarkoituksena onkin
hankkia ulkokäyttöön soveltuva
pingispöytä + välineet.
Pojat ovat innokkaita kalastuksen
harrastajia. Projektin tarkoituksena on
ostaa kuusi perhosidonta pakettia ja
ruveta tekemään perhouistimia itse
myyntiin ja omaksi iloksi.

500 euroa

477 euroa

360 euroa

333 euroa

500 euroa

500 euroa

Normi Games

Siikalatva

Siniruusut:
Kevätkirppari
Järvelässä

Reisjärvi

FourEver +1: Soittimia
bändille

Siikalatva

Haitan kotieläinkerho

Reisjärvi

Nivalan 4H-yhdistys:
Yhdessä peliin!

Nivala

Yleiskerho/
Kokkikerho: lomaruoka

Nivala

Ryhmä perusti Normi Gamesin
yrittäjyyskurssilla. Ryhmä tekee pelejä
ja myyvät niitä. Ensimmäistä peliä he
ovat työstäneet jo jonkun aikaa. He
haluavat saada koulutusta oikealta
pelintekijältä (ammattilaiselta). Tukea
haetaan kouluttajan palkkioon, ruokaan
ja kilometrikorvauksiin.
Kylän nuoret haluavat järjestää
kirpputorin kevääksi aktivoidakseen
kylän väkeä ja saadakseen kylätalon
tiloille käyttöä. Kylä sijaitsee Reisjärven
ja Haapajärven puolessa välissä,
tapahtumasta laitetaan ilmoitukset
molempien kuntien paikallislehtiin.
Kirppispöytiä vuokrataan n. 20kpl
sisätiloista ja piha-alueille vuokrataan
peräkärrypaikkoja, pöytävuokra 10e ja
ulkopaikka 5e. Myös nuoret ottavat
oman pöydän, jossa he myyvät
lahjoitettuja tavaroita nuorten hyväksi.
Nuoret pitävät myös tapahtumassa
kahviota, jonka tuotteet he ovat itse
leiponeet ja jonka tulot menevät
nuorisojaostolle. Tapahtumasta saadut
tulot käytetään myöhemmin
järjestettävään jaoston
virkistysreissuun.
Koululle tarvitaan soittimia bändejä
varten.
Tavoitteena on soittaa
monipuolisemmin ja lisätä
bändiharrastuksen
mahdollisuuksia. Bändiporukka hakee
tukea soittimiin. Soittimet ovat myös
muiden Piippolan bändien
käytettävissä.
Huuskosen tilalla on monenlaisia
kotieläimiä ja tilan nuorilla syntyi ajatus
järjestää kotieläinkerho yhteistyössä
paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa.
Tukea haetaan erilaisiin tarvikkeisiin,
kuten turvakypäriin, eläinten
nimilappuihin yms.
Yhdistyksen liikuntakerhossa on paljon
kävijöitä mutta vähän välineitä.
Projektin tavoitteena on aktivoida
kaikki mukaan liikkumaan eri pelien ja
leikkien avulla. Liikuntakerhojen vetäjät
hakevat tukea palloiluvälineisiin ja
lautapeleihin.
Kesällä pitää osata valmistaa itse ruoka
kun vanhemmat ovat töissä. Nykyisessä
kokkikerhossa on erittäin huonoja
tarvikkeita millä pitää yrittää tehdä

360 euroa

500 euroa

279euroa

500 euroa

500 euroa

500 euroa

Katvalan kesäkahvila

Nivala

Burn Out: Burn Out

Haapajärvi

DEMO:n miksaus ja
masterointi

Fc pallopojat

Nivala

4H-yritys Bittiverstas:
Bittiverstaalle
välineitä!

Reisjärvi

TuiskuCup

Nivala

kokkauksia. Helpompi olisi tehdä
paremmilla tarvikkeilla. Kesällä kerho
toimii lomaruoka nimellä nuorten
pyörittämänä, johon olisi mahdollista
kaikilla tulla. Tukea haetaan erilaisiin
keittiövälineisiin.
Nuoret miettivät kesätyöpaikkaa ja
ajatuksena oli, että miksei heistä voisi
tulla yrittäjiä. Kahvilan pito kuulosti
houkuttelevalta työltä ja tarkoitus on
leipoa itse suolaista ja makeaa
myytäväksi kahvilassa kävijöille.
Hankitaan leivontatarvikkeita,
tarjoiluastioita jne. Tytöt leipovat myös
tilauksesta heinäkuun ajan ja jos
kysyntää on, niin yritystoimintaa
jatketaan vielä heinäkuun jälkeenkin.
Toiminnan tavoitteena on saada toimiva
yritys ja kokemusta. Nuoret haluavat
myydä hyviä leivonnaisia ihmisten iloksi
ja tienata sillä.
Tavoitteena on saada vietyä musiikin
harrastusta niin pitkälle, että sillä voisi
joskus jopa elättää itsensä. Kunnon
demo tarvitaan, että saadaan levitettyä
poikien musiikkia alan ammattilaisille,
sekä suuremmalle yleisölle. Demo tulee
olemaan huippulaatuinen. Tukea
haetaan äänitysstudiomaksuun.
Ryhmä nuoria haluaa harrastaa
porukalla jalkapalloa Nivalan uudella
tekonurmikentällä. Ryhmässä on jo yli
20 nuorta. Tavoitteena on saada
porukka liikkumaan ja harrastamaan
yhdessä. Tukea haetaan palloihin,
peliliiveihin ja muihin pelitarvikkeisiin.
BittiVerstas on 4H-yritys, jossa
korjataan matkapuhelimia. Yritys
tarjoaa myös It-tukea ja
tietokoneenrakennuspalvelua.
Yrittäjällä on jo kokemusta tältä alalta
ja nyt tarvitaan vain rahaa hyvien
välineiden ostoon. Tavoitteena on
oppia yrittäjyydestä opiskelun ohella
harrastepohjaisen 4h-yrityksen kautta.
Lisäksi tavoitteena on tienata rahaa ja
antaa lähiympäristölle isoja
korjausyrityksiä halvempi vaihtoehto,
johon nuorillakin olisi varaa.
Työpajan nuoret halusivat järjestää
muiden pajojen nuorten kanssa jotain
yhteistä tekemistä, joten yhdessä
keksittiin järjestää yhteinen
sählyturnaus Nivalan Tuiskulaan.
Työpajojen välinen turnaus järjestetään

500 euroa

500 euroa

414 euroa

467 euroa

500 euroa

Haapajärven lukion
opiskelijakunnan
hallitus: Musiikkia
kaikille!

Haapajärvi

Ahteen pallopojat

Nivala

Lauluyhtye Sinitiaiset:
Kesätyönä keikkailu!

Haapavesi

Miukeli:
Äänentoistolaitteiden
hankinta Miukeliyhtyeelle

Haapajärvi

12.5.2016. Turnaukseen osallistuu
lähikuntien nuorten työpajat. Pelataan
sählyä. Hankitaan palkinnot, maila sekä
pallot. Tavoitteena kehittää pajojen
välistä yhteistyötä ja saada meille
nuorille aktiviteettia.
Tarkoituksena on hankkia lukion
opiskelijakunnan käyttöön
musiikilaitteet/äänentoistolaitteet. Idea
lähti siitä, että suurimmassa osassa
opiskelijakunnan hallituksen
järjestämissä tapahtumissa musiikin
toistossa ja laitteiden lainaamisessa on
ollut ongelmia, mistä hallitus sai idean
hankkia opiskelijakunnan käyttöön
omat laitteet. Omat laitteet
helpottaisivat tapahtumien
järjestämistä, ja niitä voitaisiin käyttää
sekä tapahtumissa että vapaassa
käytössä opiskelijoiden omassa tilassa
koululla.
Tuli kyselyjä että mentäisiin
tekonurmelle pelaamaan jalkapalloa.
Tarkoitus on koko kylän lasten kanssa
pelata ja opetella jalkapalloa, sekä
sosiaalisia taitoja sekä toimia
vastuullisesti harrastuksen myötä,
porukkaa ei ole rajattu, vaan kutsu on
esitetty koko Ahteen ala-asteelle,
tytöille ja pojille. Tukea haetaan
jalkapalloihin ja maaleihin.
Vastuuvanhempi tuo tarvikkeet aina
harjoitusvuoron alussa
jalkapallokentälle.
Projektin hakijana on ystäväporukka ja
kaikkia yhdistää kiinnostus musiikkiin.
Porukkaa on tehnyt usein keikkoja ja
esiintynyt erilaisissa tilaisuuksissa,
mutta ongelmana on ollut, että
yhtyeellä ei ole ollut nimeä eikä selkeää
profiilia, eikä näin ollen toiminnalla ole
päästy tienaamaan. Hiljattain luotiin
lauluryhmälle verkkosivut ja päätettiin
yhdessä bändille nimi: ryhmän jäsenten
Tiia ja Sini nimiyhdistelmästä syntyi
sopivasti Sinitiaset! Tavoitteena on tänä
kesänä, että järjestää bändille
tilaisuuksia ja keikkoja, joilla voisi
tienata. Tukea haetaan
äänentoistolaitteisiin.
Miukeli-yhtyeelle on tullut
ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi hankkia
omat äänentoistolaitteet, jotta
esiintymiset hoituisivat laadukkaasti ja
luotettavasti omilla tutuilla laitteilla

500 euroa

468 euroa

500 euroa

500 euroa

Haapaveden lukion
opiskelijakunnan
hallitus: Aula
viihtyisäksi!

Haapavesi

Energy Girls:
Haapaveden
kaupunkilaisten
tapaamiskeskus

Haapavesi

Humalojan nuoret:
Humaloja Beach

Haapavesi

Instant Disaster

Pyhäjärvi

Kärsämäki
Frosteruksen koulun
6.luokka: Liikunnallinen
peuhapäivä!

Hovi Clothes: Hienoja
vaatteita nuorille ja

Pyhäntä

niillä keikoilla, joilla tapahtuman
järjestäjä ei järjestä äänentoistoa. Tukea
haetaan äänentoistolaitteisiin.
Haapaveden lukion opiskelijakunnan
hallitus haluaa tuunata lukion tylsän
aulan viihtyisämmäksi. Toiminta
parantaisi oppimisympäristön
viihtyvyyttä, joka voisi vaikka näkyä
opiskelutuloksissa, jos aula olisi viihtyisä
ja siellä voisi viettää hyppytunteja ja
opiskella samalla mieleisessä
ympäristössä. Tukea haetaan maaleihin
ja säkkituoleihin.
Projektin ideana on luona
tapaamiskeskus Haapaveden
keskustaan heinäkuussa 2016. Ttarjolla
kaikenikäisille kaupunkilaisille avointa
sosiaalisuutta lisäävää toimintaa, johon
kuuluu Taidekahvila, Suurkesäkirppis ja
lapsille suunnattuja ohjattuja hauskoja
aktiiviteettejä. Nuoret työllistävät
itsensä toiminnalla ja tuovat tekemisen
meininkiä Haapavedelle. Tukea haetaan
mainostamiseen, leipomistarvikkeisiin,
vuokraan ja lasten toiminnan
järjestämiseen.
Projektin tavoitteena on kunnostaa
Humalojan koululla sijaitseva vanha
lentopallokenttä beachvolley-kentäksi.
Tukea haetaan Beach-verkkoon,
tolppiin ja rajoihin sekä pohjatöihin.
Toiminnan tavoite on, että
lapset/nuoret saataisiin liikkumaan ja
saamaan hienoja kokemuksia urheilun
sekä ulkoilun parissa kavereiden kanssa
Pyhäjärvinen bändi haluaa kehittää
toimintaansa ja vuokrata treenikämpän
sekä hankkia laitteistoa. Demon äänitys
on myös suunnitelmissa. Tavoitteena on
keikkailu ja oman musiikin
säveltäminen. Tukea haetaan laitteiston
hankintaan ja äänitysstudio maksuun.
Vuokrataan liikuntavälineitä ja
hankitaan terveellisiä
välipalatarvikkeita lokakuun lauantaille
2016. Päätavoitteena
liikuttaa/tutustuttaa uusien
lajien parissa alakoululaisia
Lisätavoitteena kerryttää
luokkaretkirahastoa. Oppilaat ovat
suunnitelleet toimintaa ja ovat mukana
ohjaamassa nuorempia osallistujia.
Ryhmä myi kaksi vuotta sitten pipoja
omalla tuotemerkillä, tuotteet menivät
hyvin kaupaksi ja syntyi ajatus laajentaa

252 euroa

450 euroa

500 euroa

500 euroa

450 euroa

163 euroa

aikuisille!

Hyvän olon fanit: Work
Out For Balance!

Haapajärvi

yritystä vaatteisiin, muun muassa tpaitoihin ja paitoihin. Myöhemmin
tavoitteena laajentaa valikoimaa jos
kauppa käy. Tuen avulla olisi
mahdollista päästä alkuun ja jatkossa
pärjätä omillaan. Tukea haetaan
lehtimainoksiin, aaltopahviin ja
nimikkoteipin ostoon.
Projektin tavoitteena on kehittää
lähimetsään rakennettua
kuntoharjoittelurataa ja päästä
liikkumaan monipuolisesti päivittäin.
Harjoitusrata on avoin kylän nuorille.
Tukea haetaan erilaisiin
liikuntavälineisiin.

500 euroa

