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Ravakan
nuorisotyöryhmä
Leader Ravakka uskoo, että nuorilla täytyy olla rooli oman yhteisönsä

ja alueensa kehityksessä sekä edellytyksiä kehittää itseään ja omia

taitojaan kotiseudullaan. Nuorisotyöryhmä on keino tarjota nuorisolle

uudenlaisia mahdollisuuksia ja saada nuorten ääni kuuluviin Leader

Ravakan alueella ja Leader-toiminnassa. Toiminnan tavoitteena on

tarjota Ravakan alueen nuorille kansainvälistymismahdollisuuksia,

käytännön näkökulmia Euroopan unionin toimintaan sekä keinoja ja

kokemusta oman alueen kehittämisestä. Ryhmän toimintaan ovat

kaikki tervetulleita ja kynnys mukaan tuloon pidetään matalana.

Leader Ravakan nuorisotyöryhmä koostuu Leader Ravakan alueen

nuorista ja se kokousti ensimmäistä kertaa tammikuussa 2019.



Nuorisotyöryhmän ensisijainen tehtävä on antaa lausunto

Leader Ravakan vastaanottamista NuorisoLeader-

hakemuksista

Ryhmän työtehtäviin kuuluu myös NuorisoLeader–rahoituksen

markkinointi yhdessä Leader Ravakan henkilökunnan kanssa

Nuorisotyöryhmän jäsenet ottavat lisäksi osaa Leader

Ravakan kansainväliseen yhteistyöhön

Nuorisotyöryhmää rohkaistaan tarttumaan itseä kiinnostaviin

aiheisiin ja heille annetaan tilaa tehdä

nuorisoryhmätoiminnasta haluamansa kaltaista

Nuorisotyöryhmän
tehtävät
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NuorisoLeader on alle 25-vuotiaiden lasten- ja nuorten omien

projektien rahoitusväline Leader Ravakan toiminta-alueella. Tuki on

pääsääntöisesti 100-500 euroa, mutta erityisen hyväksi arvioitua

projektia voidaan tukea jopa 1500 eurolla.

Käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, 

 harrastusvälineiden hankkiminen tai jokin muu projekti, jonka

nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Tukea voi

saada myös oman liikeidean toteuttamiseen, olemassa olevan

yritystoiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi oman  kesätyöpaikan

perustamiseen.

NuorisoLeader-haku on aina auki, mutta nuorisotyöryhmä käsittelee

hakemuksia neljännesvuosittain. Työryhmä kokoustaa päättämään

rahoituksesta aina hakuaikajakson jälkeisenä kuukautena -

tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa. Nuorten

esittämä kanta esitetään Leader Ravakan toiminnanjohtajalle, joka

tekee hakemuksesta virallisen päätöksen.
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NuorisoLeader-
rahoitus

Leader Ravakan nuorisotyöryhmän toiminta pohjaa
Keskipiste-Leaderin nuorisotyöryhmän toimintaan.



Muodostuu alueen (Eurajoki, Rauma, Pyhäranta, Laitila,

Uusikaupunki, Mynämäki, Vehmaa) 13-29-

vuotiaista nuorista 

Ryhmän koko 7-14 nuorta 

Tavoitteena on, että jokaiselta paikkakunnalta 2 nuorta 

Ylärajana enintään puolet yhdeltä paikkakunnalta ja

alarajana, että nuoria vähintään kolmelta eri

paikkakunnalta

Virallisella asuinpaikalla ei ole kuitenkaan merkitystä, jos

nuorta kiinnostaa alueen kehittäminen 

Kaikki kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita mukaan

toimintaan, vaikka virallinen osallistujamäärä olisi jo täynnä

Nuorille jaetaan todistus nuorisotyöryhmään kuulumisesta ja

mahdollisesta muusta osallistumisesta, kuten esimerkiksi

kansainvälisistä opintomatkoista
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Nuorisotyöryhmän
reunaehdot

Toiminnassa ei pakottavia sääntöjä, ainoastaan
suosituksia!



Ryhmä kokoustaa virallisesti neljä kertaa vuodessa -

tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa

Kokouksessa käsitellään aina edeltävän 3 kuukauden

aikana saapuneet NuorisoLeader-hakemukset

Kokouksista kirjoitetaan pöytäkirja, joka tarkistetaan

siten, että se lähetetään kokouksen jälkeen osallistujille

sähköpostitse, jonka jälkeen siihen voi ehdottaa

muutoksia. Jos muutoksia ei tule tai sitten kun ne on

tehty, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi.

Kokouksista maksetaan kokouspalkkio ja matkakulut

Kokouksissa on maittava ja ruokaisa tarjoilu

Kokous järjestetään viihtyisässä sijainnissa, jotta

osallistuminen olisi hauskaa ja helppoa

Myös etäosallistuminen on mahdollista

Nuorisotyöryhmä kokoustaa tarpeen mukaan myös

epävirallisesti tai erityisten työnyrkkien kautta

Lisäksi nuorisotyöryhmälle järjestetään vähintään kaksi

epämuodollista hauskaa ryhmäytymistilaisuutta vuodessa

Kokoustaminen
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Kansainvälisyys
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Yksi Leader-toiminnan perusperiaatteista on kansainvälisyys ja nuorisotyöryhmä

ottaa osaa Leader Ravakan kansainväliseen toimintaan. Kansainvälistyminen on

merkittävä mahdollisuus nuorille oppia uutta, verkostoitua uusien ihmisten kanssa

sekä avata nuorten silmiä EU:n suuntaan. Nuoret kerryttävät kansainvälistyessään

omaa osaamistaan ja kielitaitojaan ja tekevät kenties elinikäisiä ystävyyssuhteita. 

Nuorten opintomatkat pyritään maksamaan nuorille kokonaisuudessaan, ilman

omavastuuosuutta. Myös ruokailut pyritään maksamaan nuorten puolesta. Näin

kansainvälisyys mahdollistetaann kaikille, erilaisista lähtökohdista ja olosuhteista

huolimatta.



"NuorisoLeaderin avulla
olen päässyt tapaamaan mitä

mielenkiintoisempia ihmisiä ympäri
Suomen ja Suomen

ulkopuolella. Sen ansiosta olen
päässyt levittämään nuorten

osallisuuden
tärkeyden sanomaa EU-tason

poliitikoille asti. NuorisoLeaderissä
ääntäni

oikeasti kuullaan. Hetkeäkään en ole
liittymistä katunut"

Nuorten omia
ajatuksia
toiminnasta

RAVAKAN NUORISOTYÖRYHMÄ, SIVU 6

"Nuorisotyöryhmässä työskentely on
parantanut omia sosiaalisia taitoja,

kasvattanut omaa rohkeutta ja antanut
kokemusta esiintymiseen. Taidot
asioiden rakentavaan käsittelyyn,

monipuoliseen tulkintaan ja
yhteistyöhön ovat vahvistuneet. Suuri

merkitys on ollut sillä, että koen
voivani vaikuttaa yhteiskunnallisesti. 
Ei tule kuitenkaan unohtaa työryhmän

toiminnan ja ennen kaikkea muiden
ihmisten kanssa toimimisen antamia

ilon ja onnen kokemuksia."

"NuorisoLeaderissä on
mielestäni kyse

yhteisöllisyydestä ja siitä
että yhdessä meillä on
mahdollisuus vaikuttaa

meille tärkeisiin asioihin".



Ravakan 
nuoriso-
työryhmä
toiminta
 pähkinänkuoressa


