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Se, että nuoresta saakka
saa tulla kuulluksi, saa
kokea pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämään ja
elinympäristöön,
kannattelee pitkälle
elämässä.

Nuoret kehittäjinä
jo vuodesta 2011

N

uorisojaosto on 16–25vuotiaista
koostuva
nuorten vaikuttajaryhmä. Se koostuu Ilmajoen,
Seinäjoen ja Jalasjärven alueiden
nuorista, Liiverin hallituksen jäsenestä ja henkilöstön edustajasta. Jaoston tehtävänä on vaikuttaa
nuorten elinolosuhteisiin Liiverin
alueella. Se arvioi Nuoriso-Leader-projektit, on mukana tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä muissa
Liiverin toimintaan liittyvissä
4

tehtävissä. Vuonna 2011 perustettu
nuorisojaosto arvioi nuoria koskevat
hankehakemukset ja on mukana yhdistyksen toiminnassa, viestinnässä
ja tapahtumissa.
Vuodesta 2014 alkaen Liiveri on
myöntänyt
Nuoriso-Leader-tukea
nuorten omiin projekteihin, kuten
harrastusvälineisiin ja tapahtumien
järjestämiseen. Nuoriso-Leader-rahoitus on synnyttänyt alueella jo yli
80 erilaista projektia, lisännyt nuorten yhteishenkeä kylillä ja yhdistyksissä sekä luonut uusia tapahtumia ja

kokemuksia lukuisille nuorille Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven alueella.
Syksystä 2021 alkaen Nuoriso-Leader-tukea on myönnetty myös nuoreen yrittäjyyteen.
Kaikkea Liiverin nuorisotoimintaa ohjaa ajatus siitä, että nuorten on
saatava vaikuttaa itse heitä koskeviin
asioihin. Jatkossa Liiveri edistää entistä enemmän nuorten osallisuutta
sekä lisää mahdollisuuksia vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon.
Nuorisoyhteistyön kehittäminen niin
Suomessa kuin ulkomailla on tärkeä
osa Liiverin nuorisotoimintaa ja tarjoaa alueen nuorille uusia kansainvälistymismahdollisuuksia.
Tällä julkaisulla Liiveri tuo näkyväksi sen, mikä merkitys nuorisojaostotoiminnalla ja Nuoriso-Leader-projekteilla on nuorille ja koko
alueelle. Nostetut esimerkit ja kommentit kannustavat myös uusia nuoria ideoimaan projekteja ja tapahtumia omalle kotiseudulleen. Nuorten
ääntä ja ideoita kaivataan aina, sillä
nuorissa on tulevaisuus.
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Nuorisojaoston
kokoonpano
Jaosto on 16–25-vuotiaista nuorista koottu porukka,
joka uudistuu vuosittain.

Sofia Douka
puheenjohtaja

Nuorisojaosto muodostuu seuraavasti:
• neljästä Seinäjoen jäsenestä (Nurmo, Peräseinäjoki,
Seinäjoki, Ylistaro ) + yhdestä varajäsenestä)
• kahdesta Ilmajoen jäsenestä + yhdestä varajäsenestä
• kahdesta Jalasjärven jäsenestä + yhdestä varajäsenestä
• yhdestä Liiveri -toimiston työntekijästä + yhdestä
varajäsenestä
• yhdestä Liiverin hallituksen jäsenestä + yhdestä
varajäsenestä
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Mä oon Sofia Douka. Oon 17v ja
asun Seinäjoella, mutta koulua
käyn Ilmajoen lukiossa. Mä lähdin jaostoon mukaan noin neljä
vuotta sitten, koska aihe kuulosti
musta tärkeältä ja mielenkiintoselta. Jaostossa me rahoitetaan
nuorten omia projekteja ja tuetaan näin nuorten omaa toimintaa. Nykyään me myös tuetaan
nuoria yrittäjiä. Parasta jaostossa
olemisessa on just se, että saa tukea muita nuoria! Mulla on myös
suuri ilo olla tän nuorisojaoston
puheenjohtaja.

Hanna Kuhna
sihteeri
Mun nimi on Hanna Kuhna ja
toimin nuorisojaoston sihteerinä. Oon ollut mukana nuorisojaostossa Jalasjärven edustajana
vuodesta 2018. Taidan olla tämän
hetken jaostosta kauiten mukana
ollut. Sihteerinä oon toiminut kesästä 2021 asti “virallisesti” ja ennen sitä kokouskohtaisesti. Mun
toimenkuvaan sihteerinä kuuluu
tehdä kaikista kokouksista pöytäkirjat ja allekirjoittaa ne.
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Päivi Alaniska
Liiverin hallituksen edustaja
Usein vaikuttavinta toimintaa on
sellaista, mikä lähtee ihmisestä itsestään. Nuoriso-Leaderin
hienous on siinä, että se tarjoaa
mahdollisuuksia nuorelle vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja
toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi konkreettisen rahoituksen
avulla. Se, että nuoresta saakka
saa tulla kuulluksi, saa kokea
pystyvänsä vaikuttamaan omaan
elämään ja elinympäristöön,
kannattelee pitkälle elämässä.

Nuorisojaostossa
pääsee vaikuttamaan

M

aarit Mikkilä toimi Liiverin nuorisojaoston ensimmäisenä puheenjohtajana
vuosina 2011–2013. Maarit muistelee nuorisojaostoaikaansa ennen
kaikkea positiivisena kokemuksena, josta oli hyötyä myös esimerkiksi päätöksenteon ymmärtämisessä.
Mitä nuorisojaostosta on jäänyt
mieleen?
- Nuorisojaostossa näki muiden
kuntien nuoria, sai uusia kavereita ja pääsi päättämään asioista.
Puheenjohtajan roolissa pääsin
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edustamaan nuorisojaostoa eri tilaisuuksiin ja ne olivat hienoja kokemuksia. Nuoret otettiin mukaan
myös strategian tekoon ja tulevaisuustyöpajoihin osallistuminen oli
kiinnostava kokemus.
Mitä opit nuorisojaostossa?
- Opin Leader-toiminnasta, EU-rahoituksista sekä tutustuin uusiin
ihmisiin muista kunnista. Oli avartavaa nähdä päätöksentekoa uudesta näkökulmasta.
Olin ennen nuorisojaostoa mukana myös silloisen kotipaikkakuntani Kurikan nuorisovaltuustossa.

Nuorisojaoston
puheenjohtajat
2011-2021

Nuorisojaoston toiminnassa yllätti se, kuinka nuorisojaoston
toiminta on rahoituksen takia
eri tasolla verrattuna esimerkiksi kuntien nuorisovaltuustoihin.
On hienoa, että nuoret pääsevät
oikeasti päättämään siitä, mihin
Nuoriso-Leader-rahaa
käytetään.

Maarit Mikkilä 2011-2013
Karoliina Ahtiainen 2014
Carita Lahdenmäki 2015-2016
Adina Nivukoski 2017-2018
Hanne Kujanpää 2019-2020
Sofia Douka 2021-

Mitkä rahoitetut projektit ovat
jääneet erityisesti mieleesi?
- Ehkä eniten mieleeni on jäänyt
rahoitettujen projektien monipuolisuus. Kokouksia pidettiin
joskus eri paikoissa ja pääsimme
näkemään konkreettisesti, mitä
rahoituksella oli saatu aikaan.

Yhteensä
jaostossa on
toiminut 43
henkilöä.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää tämän julkaisun lukijoille?
- Jaosto on nuorille hieno mahdollisuus päästä vaikuttamaan.
Liiverille iso kiitos siitä, että
nuoria aidosti kuunnellaan!
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Kokouksia
on järjestetty
47 kpl.

Nuorisojaosto
monessa mukana
Aikajana esittelee toiminnan arkea ja kohokohtia

Nuorisojaosto
tutustumassa

1

Opintovierailu
Saksaan

Jalasjärven Kino

Liiverin jouluruokailuun ovat
myös nuorisojaoston jäsenet
olleet tervetulleita

2011

Nuorisojaosto
perustetaan

Kaikkiin nuoria
koskeviin Leaderhakemuksiin
halutaan lausunto
nuorisojaostolta.

2012

Opinlakeusmessut

Nuorisojaosto
mukana messuilla

2013

Nuorisojaosto
tutustumassa

• Rytmikorjaamo
• Seppälän nuorisotalo
• Asemanseudun kylätalo
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Farmari-maatalousnäyttelysssä oli
Leader-teltta, jossa
jaoston jäsenet
pääsivät näyttämään
esittelijätaitojaan

2014

Facebook-sivun
perustaminen

Nuorisojaosto
tutustumassa

• Vaneriverstas Wimmi
• Perhekoti Toiska

2015

Ensimmäiset NuorisoLeader-projektit rahoitetaan:
nuorisojaostolaiset alkavat
markkinoida NL-tukea mm.
kouluilla ja Nuoriso-Leaderista
tulee yksi jaoston keskeisimmistä
tehtävistä.

2016

Valtakunnallista
verkostoitumista:

Liiverin ja Keskipiste-Leaderin
nuorten tapaaminen.
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Ruotsin opintomatka
Leader Östra Skaraborg
alueelle

teemana elintarvikeyrittäjyys
ja matkailu

Nuorisojaosto
tutustumassa

Lakeuden
koiraurheilukeskus

Nuoriso-Leaderilla
hankitun dronen
esittely Liiverin
hallitukselle

CAP27-kauden strategiaa
varten tehtiin nuorille
kysely tulevaisuuden
haaveista kotiseudulla

Nuoret yrittäjät
esittelevät vesiurheilukeskusyrityksensä toimintaa
jaostolaisille

Koronan myötä nuorisojaoston kokoukset ovat
siirtyneet pääasiassa
Teamsiin.
Toiveissa on palata pian
normaaliin, eli tavata jaoston
kanssa kasvokkain ja tehdä
vierailuja Leader-kohteisiin.

2017

2018

Nuorisojaosto
tutustumassa

Suomi 100 vuotta
kuusen istuttaminen

2019

Ruotsalaisen
Leader Skaraborgin
Seinäjoen taidehalli nuorisokoordinaattori
Emma Stigsonin
vierailu
Nuorisojaosto
tutustumassa

• Joupin vanha tupa
• Ylistaron metsästysmaja
(kokous yhdessä
Yhyres -nuorisojaoston kanssa)
• MLL:n Nuorten nurkka Ilmajoki

2020

2021

Valtakunnallinen
Nuoriso-Leadertapaaminen (Ellivuori)
Nuorisojaosto
tutustumassa
Nuorisotila Dixi
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Kansalaisten Eurooppa
-rahoituksesta haettu
SaYouth -projekti
hyväksyttiin.

Projektissa vaihdetaan
kokemuksia seitsemän maan
kesken nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.
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Nuorisojaosto Nuoriso-Leaderrahoitus uudistuu:
täyttää
nyt myös nuorta
10 vuotta
yrittäjyyttä tuetaan!

Sumopainia ja
fribaa
Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: liikunta
Liikuntaryhmät ovat aktiivisimpia Nuoriso-Leader-rahoituksen käyttäjiä. Urheilullisia
hankkeita ovat toteuttaneet
niin yksityiset ryhmät, koulujen yhteydessä toimivat yhdistykset, urheiluseurat, kyläseurat kuin opiskelijakunnatkin.
Avustuksilla on rahoitettu
erityisesti urheiluvälineiden
hankintoja, kuten voimistelunauhoja, pesäpallomailoja
salibandyvälineitä, koripallotelineitä, frisbeegolfkoreja ja
sumopainiasuja. Kouluissa on
parannettu välituntien aktii-

Ylistaro

Hanke-esimerkki vuodelta 2014

visuutta hankkimalla oppilaiden
ja opiskelijoiden käyttöön mm.
jalkapalloja, sulkapallovälineitä,
rattikelkkoja ja kenkiin sidottavia lumilautoja. Lisäksi rahoilla
on kohennettu kolmea frisbeegolfrataa.

Toteutuneita
hankkeita

Rahoitus
yhteensä

20 kpl

14 741 €
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Savikiekkoheitin ja
radiolähetin
Ylistaron metsästysseura ry:n aktiiviset nuoret ovat toteuttaneet useita hankkeita, joilla on kohennettu
nuorten ampujien harjoitteluoloja.
Ensimmäinen hanke toteutettiin
2014, kun nuoret hankkivat ampumaradalle
Compak-savikiekkoheittimen, joka tilattiin Englannista. Heitin mahdollisti erilaisten
kiekkojen ampumisen. Seuraavassa
projektissa nuoret hankkivat radalle langattoman radiolähettimen ja
siihen neljä vastaanotinta. Hankinta mahdollisti heittimen vaivattoman käytön ja turvallisen ammunnan, kun maassa lojuvista johdoista
päästiin eroon.

” Tämä on ampumaradallamme
täysin uusi askel kohti
paljon kehittyneempää
ampumaharjoittelua.”
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”Opimme ainakin sen, että
harrastaminen ja tekeminen on
huomattavasti helpompaa ja
kivempaa kun on oikeasti sille
sopiva paikka!”

Seinäjoki

Bilispöytiä ja
palotikkaita

Hanke-esimerkki vuodelta 2019

Vietymusiikkiporukka

Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: tilat
Nuoret ovat päässeet uudistamaan omia kokoontumistilojaan Nuoriso-Leader-avustusten turvin. Rahoja on käytetty
yhteisten tilojen ehostamiseen
ja sisustamiseen erityisesti oppilaitoksissa, mutta myös kuntien nuoriso- ja yhdistysten
tiloissa. Rahoilla on hankittu
sohvia ja säkkituoleja yhteiseen käyttöön sekä pingis- ja
biljardipöytiä
välintunteja
viihdyttämään. Lisäksi rahoja

on käytetty esimerkiksi jääkapin,
mikron tai pelien hankitaan. Yhdessä hankkeessa parannettiin
yhteisten tilojen turvallisuutta
hankkimalla palotikkaat.
Toteutuneita
hankkeita

Rahoitus
yhteensä

11 kpl

9142 €
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Nuorten ryhmä Seinäjoelta joutui
äänittämään biisiä autossa. Siitä
syntyi idea harrastetilasta, jossa
päästiin tekemään luovia asioita,
hengailemaan kavereitten kesken ja
pitämään hauskaa. Nuoret vuokrasivat tilan puoleksi vuodeksi. Tilan
ansiosta nuoret pääsivät pois vanhempien nurkista tekemään omia
juttujaan. Studiolla ääniteltiin, tuotettiin ja miksattiin uutta musiikkia,
otettiin valokuvia, kuten kansikuvia
biiseihin sekä kuvia vaatteista, joita
yksi vierailija oli tehnyt. Lisäksi toteutettiin kokonainen musiikkivideo, joka kuvattiin ja editoitiin studiossa.
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Könnin kylä,

Droneja ja
lyhäreitä

Nuorten
kyläkalenteri

Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: kuvaaminen
Nuoriso-Leader-rahoitusta
on hyödynnetty muutamissa
video- tai valokuvaukseen liittyviä projekteissa. Avustuksia
on käytetty esimerkiksi kameran, videokameran tai kuvauskopterin hankintaan. Nuoriso-Leader-rahoituksella
on
tuettu myös valokuvauskurssin järjestämistä ja lyhytelo-

Ilmajoki

Hanke-esimerkki vuodelta 2015

kuvan tekemistä sekä kuvauskopterilla kuvaamisen opettelua.
Toteutuneita
hankkeita

Rahoitus
yhteensä

6 kpl

2637 €
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Könnin kyläseuran nuorisojaosto
Ilmajoelta päätti tehdä oman vuosikalenterin, jota myytiin kyläläisille.
Ensin yli 11-vuotiailla nuorilla oli
mahdollisuus osallistua valokuvauskurssille ja oppia siellä perustaitoja. Nuoret ottivat kylästä kertovia
kuvia ja nuorisojaoston sekä kyläseuran edustajat valitsivat parhaat
kuvat kalenteriin. Taiton ja painon
jälkeen kalenterit olivat valmiita
myytäväksi. Kalenterien myynnistä
saadut varat käytettiin kylän lapsille
ja nuorille järjestettyyn toimintaan
ja kylän nuorisotilan sisustamiseen.

”Tähän saakka nuorten
toimintamuotoja ovat olleet muun
muassa elokuva- ja keilaillat sekä
makkaranpaistoretki. Nyt toimintaa
pystytään monipuolistamaan.”
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Laneja,
miksausta,
festareita
Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: tapahtumat
Tapahtumajärjestäminen ja
sen rahoitus on kiinnostanut
nuorisoporukoita ja teeman
mukaisia hankkeita on toteutettu kokonaisuudessaan
toiseksi eniten. Nuoriso-Leader-rahoitusta on myönnetty esimerkiksi kaksi kertaa
lanien järjestämiseen, skeittitapahtumaan, kaupunkifestivaaleihin, useisiin erilaisiin
musiikkitapahtumiin
sekä
tanssikilpailuihin. Rahoituk-

sen turvin on järjestetty myös
esimerkiksi miksauskurssi ja
kauhutalotapahtuma.

Toteutuneita
hankkeita

12 kpl

”Onnistuttiin työllistämään
itsemme Konttiperän Mummulan
tilalla tapahtumapäivinä ennakkovalmisteluissa ja siivouksissa. Saimme
vähän kesätyörahaa ja opimme, kuinka
paljon työtä vaaditaan, että saa rahaa.
Ja että me tarvitaan äitien, isien,
mummun ja paapan apua paljon.”

Hanke-esimerkki vuodelta 2021

Rahoitus
yhteensä

7928 €
20

Konttiperän
mummula:
tapahtumia
maatilalla
kesällä 2021
Kolme nuorta järjesti neljä erilaista
kesätapahtumaa Konttiperällä Jalasjärvellä. Tapahtumien toteuttamiseen kuului kaikki mahdollinen
markkinoinnista siivoamiseen, leipomiseen, ruoanlaittoon, tavaroiden hankintaan ja itse toteutus. Tapahtumien yhteydessä Konttiperän
Mummulan tila tuli tutuksi monelle, sillä vieraita oli yli 130 ja vieraat
viihtyivät tosi pitkään. Omarahoitukseen nuoret käyttivät tileilleen
kertyneitä joululahja- ja synttärirahoja.

Jalasjärvi
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Jokipii,
Jalasjärvi

Mikkejä ja
rooliasuja

Hanke-esimerkki vuodelta 2017

Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: teatteri
Nuorten teatteritoiminta on
saanut Nuoriso-Leader-rahoitusta. Avustukset on sijoitettu
pääasiassa tekniikkaan. Harrastajaryhmät eri puolella Liiverin aluetta ovat hankkineet
äänentoistolaitteita, valoja ja
valopöydän.
Langattomilla
mikrofoneilla on helpotettu
lavalla liikkumista, monipuolisilla valoilla on pystytty luomaan uudenlaisia lavastuksia.
Rahoitusta on käytetty myös

näytelmän rekvisiittaan ja roolivaatteisiin sekä yleisesti näytelmän tuottamisesta koituviin kustannuksiin.

Toteutuneita
hankkeita

7 kpl

Rahoitus
yhteensä

Lisää ääntä ja
musiikkia
näytelmäkerholle
Jalasjärveläisen Jokipiin Nuorisoseura ry:n näytelmäkerholle hankittiin digitaalipiano ja kaksi kondensaattorimikrofonia. Hankkeen
avulla on varmistettu näytelmäkerhon toiminta, koska on pystytty harjoittelemaan ja toteuttamaan musiikillisia osuuksia näytelmissä. Hanke
mahdollisti mm. Sivukylän talentti
-näytelmän tuottamisen keväällä
2017.

“Projektin avulla hankituilla
varoilla tuetaan ryhmän
kokoontumista, tarvikehankintoja ja
näytelmäharrastuksen jatkumista.”

3860 €
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Peräseinäjoki

Kajareita ja
pleikkareita

Hanke-esimerkki vuodelta 2019

Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: elektroniikka
Elektroniikan hankinta on
yksi suosituimmista Nuoriso-Leader-rahojen
käyttökohteista. Nuorten käyttämiin
yhteisiin tiloihin on hankittu
mm. kotiteatterilaitteita, kaiuttimia ja pelikoneita. Television hankkiminen on mahdollistanut kylätalolla yhteisten
elokuvailtojen järjestämisen.
Rahoja on käytetty myös vähän erikoisempiin kohteisiin
kuten
lennokkisimulaattoriin. Rahoitusta on myönnetty

hankintoihin, jotka on sijoitettu
joko julkisiin nuorisotiloihin tai
yhdistysten omistamiin tiloihin
kyläseuralle, metsästysseuralle
ja lennokkikerholle.

Toteutuneita
hankkeita

Rahoitus
yhteensä

10 kpl

5779€
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Musat ja basso
jytää
Peräseinäjoen nuorisotalon biljardisalin kaiuttimet olivat vanhat ja ääni
kuului huonosti. Nuoret kyllästyivät
ja pistivät toimeksi ja miettivät, mitä
tarvitaan. Nuorisotilaan hankittiin
uudet PA-kamat eli aktiivikaiutin
ja mikseri Bluetooth -yhteydellä.
Hankkeessa oli mukana kymmenkunta nuorta ja se kasvatti yhteishenkeä, kun porukalla oli yhteinen
tavoite. Lisäksi parannettiin kaikkien kävijöiden viihtyvyyttä. Omarahoitusosuus maksettiin karkkikioskin tuloista.

”Nyt kuuluu musiikit särisemättä.
Aina sitä jotain uuttakin voidaan
miettiä, nyt kun nuoret näkee mitä voi
saada aikaan.”
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Agilitya ja
hevostelua

Hanke-esimerkki vuodelta 2017

Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021: eläimet
Eläimiin liittyvät harrastukset
ovat lasten ja nuorten suosiossa, mutta se ei näy avustushakemusten määrässä, sillä
Nuoriso-Leader-rahoista on
avustettu vain neljä kertaa
eläinharrastukseen liittyvää
hanketta. Rahoja ovat saaneet
agility-, hevos- ja keppariharrastajat. Koiraharrastajat ovat
käyttäneet avustuksia lasten
ja nuorten agility-kurssin järjestämiseen sekä puomien
hankintaan. Hevosharrastajat

puolestaan ovat sijoittaneet avustusrahoja estekalustoon, jota on
hankittu sekä hevosille että keppareille.

Toteutuneita
hankkeita

Rahoitus
yhteensä

4 kpl

2600 €
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Keppareilla yli
esteiden

Ilmajoki

Ilmajoen Ratsastajien junnutiimi
hankki keppihevosesteitä. Nuoret
kävivät tutustumassa kahdessa hevostapahtumassa
keppihevostoimintaan, esteisiin ja estevalmistajiin. Keppihevosesteistä pyydettiin
eri toimijoilta hintapyynnöt. Aluksi
hankittiin monipuolinen estekalusto yksityiseltä valmistajalta kirpputorin kautta. Kalustoon haluttiin
vielä ostaa alumiiniset tolpat, jotka
kestävät säiden vaihtelua ja kovaa
käyttöä. Kalusto on ollut kaikkien
ilmajokisten lasten käytössä Ratsastajien maneesissa ja maneesin ulkopuolella.

“Ensimmäisen kerran
estekalusto oli kovassa käytössä
perheliikuntatapahtumassa. Kepparit
ja esteet saivat paljon hyvää palautetta
innokkailta käyttäjiltä.”
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Parkouria ja
streetdancea

Hanke-esimerkki vuodelta 2017

Nuoriso-Leader-rahoitus 2014–2021:
muut harrastukset

Seikkaillen
luontoon –
samoajat metsissä

Nuoriso-Leader-rahoitusta
on myönnetty laajasti erilaisiin hankkeisiin eikä kaikkia
hankkeita pysty teemoittamaan. Kyläseura pääsi rahoituksen avulla järjestämään
harrasteiltoja, joissa lapset
ja nuoret tutustuivat uusiin
harrastuksiin: parkouriin ja
streetdanceen. Nuorisotalon
bändikämpälle hankittiin kosketinsoittimet. Kuoro käytti
avustuksen esiintymisasuihin,
jotka voidaan kierrättää kuorolaiselta toiselle. Yläkoulussa

Seinäjoen Sarka-Versot ry:n 15-17
vuotiaat samoajat halusivat panostaa luonnossa olemiseen yöpymällä
ja tekemällä pitkiä retkiä. Projektin
avulla hankittiin samoajanuorille
puolijoukkueteltta kamiinalla. Teltta on mahdollistanut nuorten omat
partiopuuhat, kun pienemmät nukkuvat eri teltassa. Projektista ovat
hyötyneet kaikki partiolaiset, koska
se on mahdollistanut omaa tilaa, aikaa ja ohjelmaa eri-ikäisille partiolaisille. Lisäksi hankkeen tarjoama
osallisuuden kokemus kantaa pitkälle varhaisaikuisuuteen.

toteutetulla hankkeella haluttiin
panostaa kierrättämiseen ja koulun käytäville hankittiin kierrätysroskiksia.
Kaikki uudenlainen toiminta on
mahdollista ja siihen voi saada
Nuoriso-Leader-rahoitusta.
Toteutuneita
hankkeita

Rahoitus
yhteensä

5 kpl

2840 €
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Seinäjoki

”Projekti oli kasvatuksellinen
kokemus nuorille, koska yhdessä
selvitettiin rahoitusta ja osallistuttiin
varainhankintaan. Nuorille
syntyi kokemuksia osallisuudesta,
vaikuttavuudesta ja siitä, miten
hankerahoitukset järjestetään.”
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Näin haet rahoitusta
nuorten projekteihin

1
2
3
4

Porukka kasaan

• Ryhmässä tulee olla vähintään kolme 13–25-vuotiasta henkilöä.
• Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai
täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Hakijana voi olla epämuodollinen ryhmä tai yhdistys.

Kohteen ideointi

• Projektin teema on vapaa. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten
harrastusvälineiden hankinta tai mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää, laillista
tekemistä. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
• Tärkeintä on, että projekti on nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima!

Huomioitavaa

• On eduksi, jos toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää, ja se hyödyntää mahdollisimman
montaa nuorta.
• On hyvä, jos projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten
esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.

Tuen määrä

• 100–800 euroa. Liiverin tuki on maksimissaan 90 % projektin kustannuksista
• Jos esimerkiksi olette hankkimassa 300 euroa maksavan jalkapallomaalin, Liiveri maksaa
etukäteen tilillenne 270 euroa. Loput 30 euroa tarvitaan teidän omaa rahaa.
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Näin haet rahoitusta
nuoreen yrittäjyyteen

1
2
3
4

Haku on jatkuva.
Liiverin nuorisojaosto
arvioi hankkeet neljä kertaa
vuodessa ja tekee päätöksen
siitä, mitkä hakemuksista
saavat rahaa.
Tarkemmat hakuohjeet ja
lisätiedot: liiveri.net/
nuoriso-leader

Hakija

• Hakija on 13–25-vuotias 4H-yritys, NY-yritys, kevytyrittäjä tai henkilö
• Hakijan kotipaikka on Liiverin alueella tai yritystoimintaa harjoitetaan alueelta käsin.

Mihin voi hakea?

• Toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen liittyviin pieniin laitehankintoihin, kunnostustöihin tai
muihin investointeihin
• Ostopalveluiden hankintaan, esimerkiksi markkinointiin, koulutukseen, viestintään tai
tuotekehitykseen

Valintaan vaikuttaa

• Ideassa on uutuusarvoa ja projekti lisää nuoren/yrittäjän osaamista
• Toiminta edistää yhteistyötä ja verkostoitumista
• Suunnitelmassa on huomioitu toiminnan kannalta oleelliset seikat (mm. mahdolliset luvat ja muut
laillisuusasiat)

Tuen määrä

• Yritystukea myönnetään maksimissaan 500 euroa
• Liiverin tuki on maksimissaan 90 % projektin kustannuksista
• Jos esimerkiksi olet hankkimassa 300 euroa maksavan tietokoneohjelmiston, Liiveri maksaa
etukäteen tilillenne 270 euroa. Loput 30 euroa tarvitaan teidän omaa rahaa.
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Nuoriso-Leader-projektien tekijät...

...kokevat, että
Nuoriso-Leader-projektin
tekeminen on lisännyt uskoa
omiin vaikuttamismahdollisuuksiin.

...kokevat, että
Nuoriso-Leader-projektin
tekeminen on lisännyt
kokemusta yhteisöön
kuulumisesta.

suosittelevat
Nuoriso-Leader-rahoitusta
muille nuorille.

Seuraa nuorisojaostoa Instagramissa: @liiverin_nuoret

Kulttuurikeskus Herrala | Könnintie 27 A, 60800 Ilmajoki | toimisto@liiveri.net | liiveri.net

