NUORISO LEADER PROJEKTIT 2017
KUKA

MISSÄ

HenkkaLive
Photography

Nivala

Lukion oppilaskunta

Nivala

Taidetytöt

Nivala

Pyhäjärven
Talviklassikko
Pyhännän Koulu 9lk
Kaiverrus Kurkinen
Kuvatytöt

Pyhäjärvi

Pyhäntä
Siikalatva
(Kestilä)
Siikalatva
(Kestilä)

Onnen Haukku

Haapavesi

Second Hand Shop &
PopUp-kahvila

Haapavesi

Väriä ja iloa
alikulkuihin

Haapavesi

JEPA
Siivous&kotiapu
Kesäkahvila
(Katvala)

Nivala

Kesäkahvila

Nivala

Nivala

Kuurankukka

Nivala

Pööni ja Purtava

Nivala

Jerppu Vaappu

Pyhäjärvi

Cinderella 2018
Lukio 1A
Marja-Hilla

Pyhäjärvi

Millan Magiat

Pyhäjärvi

Puuhalinna
Pyhännän ITFTaekwon-Do
harrastajat
Korjaamo Tuomaala

Pyhäjärvi

Pyhäjärvi
Pyhäntä
Siikalatva
(Kestilä)

MITÄ
Hakija harrastaa valokuvausta ja on käynyt tilauksesta kuvaamassa mm.
tapahtumissa sekä artisteja keikoilla. Tavoitteena on parantaa kuvien laatua
hankkimalla välineistöä.
Projektin tavoitteena on saada lukiolaisille tekemistä vapaa-ajalle
hankkimalla lukiolle pelivälineitä sekä erilaisia lauta- ja korttipelejä.
Projektin tavoitteena on järjestää taidenäyttely paikallisessa näyttelytilassa.
Rahoituksella hankitaan välineistöä (taulupohjia, maaleja, savia yms.) taiteen
tuottamiseen.
Tavoitteena on järjestää jääkiekko-ottelu, jonka yhteydessä järjestetään
oheistoimintaa leirikoulurahaston karttamiseksi. Rahoituksella vuokrataan
mm. laukaisututkat ja – maalit, leipomistarvikkeita kahvioon, sekä
askartelutarvikkeita.
Projektin tavoitteena on järjestää tapahtuma luokkaretkirahaston
kartuttamiseksi. Rahoituksella hankitaan kahvioon kertakäyttöastioita,
askarteluvälineitä, ilmapalloja ja muuta rekvisiittaa tapahtumaan.
Hakija opiskelee Kestilän yläkoululla yrittäjyyttä ja on perustanut
harjoitusyrityksen, jonka toimiala on koristekaiverrus. Rahoituksella
hankitaan monitoimityökalu sekä tarvittavat lisälaitteet.
Hakijat opiskelevat Kestilän yläkoululla yrittäjyyttä sekä harrastavat
valokuvausta. He ovat perustaneet harrastuksensa ympärille
harjoitusyrityksen. Rahoituksen avulla hankitaan kamera.
Hakijat järjestävät viisi koiraleiriä. Rahoituksella hankitaan
kertakäyttöastioita, siivousvälineitä, hygieniatarvikkeita sekä leiripalkintoja.
Hakija avaa Second Hand Shopin ja Pop Up-kahvilan. Rahoituksen avulla
hankitaan kahvilaan välineistöä, kuten kahvinkeitin, termospullot ja
leipomistarvikkeita.
Projektin aikana maalataan seitsemään alikulkutunnelin seinään maalaus.
Rahoituksen avulla hankintaan tarvittavat maalit, pensselit sekä muita
maalaamiseen tarvittavia välineitä.
Hakijat kehittävät toimintaansa hankkimalla rahoituksella työvälineitä sekä
tehostavat markkinointia.
Hakijat avaavat kesäkahvilan Katvalaan ja hankkivat rahoituksen avulla
kahvilatoimintaan tarvittavia välineitä, kuten kertakäyttöastioita ja –
käsineitä, leivontatarvikkeita sekä markkinoivat toimintaansa.
Hakijat avaavat kesäkahvilan Ylivieskan tien varressa sijaitsevassa,
remontoidussa kuivaamossa. Rahoituksen avulla hankitaan välineistöä
kahvilan ylläpitoon kuten, tarjoiluastioita, siivousvälineitä,
kertakäyttöastioita ja – pöytäliinoja ja leivontatarvikkeita.
Hakijat harrastavat laulamista ja haluavat äänittää levyn. Rahoituksen avulla
hankitaan äänityslaitteet.
Projektin tarkoituksena on saada asennettua kahvi- ja välipala-automaatti
Nivalan terveyskeskuksen odotusaulaan. Hakija on perustanut toiminimen ja
vastaa automaattien täytöstä sekä kunnossapidosta.
Hakijalla on 4H-yritys. Yrityksen toimiala on vaappujen valmistaminen.
Rahoituksen avulla hankitaan minikompressori ja kynäruisku vaappujen
maalausta varten.
Ryhmä rakentaa rahoituksen avulla lavasteet sekä askartelevat erilaista
rekvisiittaa vanhojen tansseihin sekä muihin tapahtumiin.
Hakijalla on 4H-yritys, jonka toimialana on marjasadon laskenta. 4H-yrittäjä
hankkii rahoituksen avulla itselleen työvälineitä yrityksen pyörittämiseen.
Hakijalla on 4H-yritys, jonka toimialana on konditoriatoiminta sekä
torikahvilatoiminta. Rahoituksen avulla hankitaan mm. leipomisvälineitä,
termospullo, kahvinkeitin sekä toriteltta.
Hakijalla on 4H-yritys, jonka toimialana on vaappujen valmistus. Rahoituksen
avulla hankitaan mm. minikompressori, kynäruisku, vaappurunkoja,
kortinlukija, maaleja ja lakkoja.
Rahoituksen avulla hankitaan tarvittavia varusteita lajin harrastajille, kuten
potkumaaleja, tekniikkatikkaita, kuntopalloja jne. Hankitun välineistön
avulla harrastajamääriä pyritään kasvattamaan.
Hakijat opiskelevat Kestilän yläkoulussa yrittäjyyttä. Yrityksen teemana on
mopon kunnostus. Rahoituksen avulla hankkitaan öljyt ja varaosia. Korjatun
mopon nuoret myyvät eniten tarjoavalle.

TUKI
500€
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293€

500€
200€
296€
450€
375€
436€
500€
243€
450€
401€
360€
200€
216€
500€
459€
491€
500€

495€
450€

Fiilas NY

Reisjärvi

Bike Boyz

Siikalatva
(Kestilä)
Siikalatva
(Kestilä)
Reisjärvi

Autot kiiltämään
Vanea NY
Discopower
Stooria NY

Siikalatva
(Kestilä)
Reisjärvi

HorrorVacui

Reisjärvi

Peacy Creations NY

Reisjärvi

Delight Cement NY

Nivala

Belata NY

Nivala

Suomi 100
muotinäytös

Nivala

Apuhas

Pyhäjärvi

Reisjärvi Deers

Reisjärvi

Jelppi NY

Nivala

Puusla NY

Reisjärvi

Projektin tavoitteena on luoda monitoimikirja, joka herättää tunteita
erilaisten tehtävien, kannustuslauseiden sekä vitsien avulla. Kirjasta löytyy
myös erilaisia välipalaohjeita.
Projektin tavoitteena on kunnostaa vanhoja pyöriä. Rahoituksen avulla
hankkitaan pyörien kunnostamiseen tarvittavia varaosia, rasvaa ja maalia.
Projektin tavoitteena on kehittää nuorten yrityksen toimintaa hankkimalla
imuri sekä painepesuri autojen siivoamiseen.
Projektin tavoitteena on valmistaa kelloja. Rahoituksen avulla hankitaan
materiaalit kellojen valmistukseen.
Projektin tavoitteena on kehittää disco –toimintaa. Rahoituksen avulla
hankitaan disco-valosetti ja savukone.
Projektin tavoitteena on kirjoittaa, kuvittaa sekä äänittää lasten äänikirjoja.
Rahoituksen avulla hankitaan kirjat sekä CD-levyt.
Projektin tavoitteena on saada nuorten bänditapahtumaan miksaaja ja
äänentoisto.
Projektin tavoitteena on hankkia ensimmäiset korttipakat nuorten luomaan,
englantia kehittävään korttipeliin.
Projektin tavoitteena on valmistaa sisustustavaraa. Rahoituksen avulla
hankitaan valmistusmateriaalia kuten: sementtilaastia, kanaverkkoa sekä
liimaa ja silikonia.
Projektin tavoitteena on suunnitella ja valmistaa esteettinen rasia, jossa
myydään itse tehtyjä suklaakonvehteja. Rahoituksen avulla hankitaan mm.
rasioiden valmistamiseen tarvittavia materiaaleja, leivontavälineistöä sekä
raaka-aineita.
Näytöksessä esitellään muotia vuosilta 1917–2017 sata vuotiaan suomen
kunniaksi. Rahoituksen avulla tehdään mm. kutsut, käsiohjelmat ja tilan
koristelut.
Hakijat ovat palvelualan 4H-yrittäjiä. Rahoituksen avulla hankitaan
siivousvälineitä.
Projektin tarkoituksena on elvyttää Reisjärven nuorten keskuudessa
Salibandy-harrastus uuden liikuntahallin myötä. Leader-rahoituksen avulla
hankitaan uudet pelivälineet.
Hakijoilla on palveluyritys. Projektin tavoitteena on hankkia nuorille
yrittäjille työvaatteet sekä käyntikortit ja logo.
Projektin tavoitteena on rakentaa moderneja keinueläimiä. Rahoituksen
avulla hankitaan tarvittavia materiaaleja.
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