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18-29-vuotias nuori, haluaisitko lähteä seikkailemaan Skotlantiin?
Amaze me Leader -seikkailuseminaari järjestetään Skotlannissa Dumfries & Gallowayn alueella 5.12.8.2018. Viikon seikkailun aikana saat uusia kokemuksia, kansainvälisiä ystäviä ja ideoita
yrittäjyydestä. Samalla tutustut, miten voit vaikuttaa oman kotiseutusi kehittämiseen ja siihen,
mitä Leader-rahoituksella on saatu aikaan niin Suomessa kuin Skotlannissakin. Seikkailuun
osallistuu noin 60 nuorta eri puolilta Eurooppaa.
Viime kesänä Amaze Me Leader -seikkailu järjestettiin Suomessa, jossa leiriläiset tutustuivat viikon
ajan Saimaan alueen maaseutuyrityksiin ja yhteisöihin Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja EteläSavossa. Osallistuneet nuoret saivat huikean ja ikimuistoisen kokemuksen, lue lisää.
Maaseudun kehittämistä ja eurooppalaista yhteistyötä
Seikkailuseminaarin toimintatapa perustuu Amazing race TV-formaattiin ilman kilpailua:
osallistujat jaetaan autoryhmiin, jotka vierailevat päivittäin Leader-rahoitetuissa kohteissa.
Jokaiseen kohteeseen liittyy toimintaa ja tehtäviä.
Hankkeen tavoitteena on sitouttaa nuorisoa paikallisen maaseudun kehittämiseen, edistää
nuorten maaseutuyrittäjyyttä elämyspedagogisin keinoin, edistää kulttuurien välistä
vuorovaikutusta ja eurooppalaista yhteistyötä sekä kasvattaa nuorten tietoisuutta Leader toimintatavasta.
Amaze Me Leader – Change Makers -hankkeeseen osallistuu viisi suomalaista Leader-ryhmää
Saimaan ympäristöstä: Lappeenrannan seudulla toimiva Leader Länsi-Saimaa, Kouvolan seudulla
toimiva Pohjois-Kymen Kasvu sekä Etelä-Savossa toimivat Veej’jakaja (Mikkelin seutu), Rajupusu
Leader ry (Juvan ympäristö) ja Piällysmies ry (Savolinnan ympäristö). Jokainen hankkeessa mukana
oleva Leader-ryhmä lähettää tänä kesänä oman alueensa nuoria Skotlantiin.
Miten seikkailuleirille pääsee?
Seikkailuseminaarin osallistujien tulee asua lähettävän Leader-ryhmän toiminta-alueella. Matkaan
lähetetään nuoria, jotka haluavat oppia uutta, saada kansainvälisiä kontakteja ja nähdä mitä
Leader-rahoituksella voidaan saada aikaan Suomessa ja Skotlannissa. Leader Länsi-Saimaan
toiminta-alueeseen kuuluvat Lappeenrannan maaseutualueet, mukaan lukien Joutseno ja Ylämaa
sekä Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari.
Nuorilta toivotaan kiinnostusta kehittää maaseutua nuorille sopivaksi paikaksi kasvaa,
työskennellä ja asua. Lisäksi odotetaan aktiivista osallistumista, myönteistä otetta tulevaisuudesta
ja halua kokeilla uutta. Intensiivinen viikko Skotlannissa vaatii myös ryhmätyötaitoja ja halua jakaa
ajatuksia, taitoja ja kokemuksia toisten kanssa.
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Ilmoita kiinnostuksesi ja kysy lisää Leader Länsi-Saimaasta (Terhi Ojanen, puh. 045 668 9007
terhi@leaderlansisaimaa.fi tai Juri Savtschenko, puh. 045 214 9412, juri@leaderlansisaimaa.fi).
Mikäli olet jo nyt varma, että haluat mukaan, täytä ilmoittautumislomake Leader Piällysmiehen
sivuilla. Ilmoittautumisaika päättyy 25.5.2018.
Valitsemme osallistujat hakemusten ja haastattelun perusteella.
Osallistuminen ja matka seikkailuleirille Skotlantiin on maksuton lukuun ottamatta 100 euron
osallistumismaksua. Lisäksi nuori tarvitsee oman vakuutuksen, englannin kielen taitoja,
perusvarusteet vaihteleviin majoitusolosuhteisiin ja mahdollisuuden sitoutua vaiheittain
etenevään ohjelmaan:
1. Valmentava koulutus 16.-17.6.2018, jossa tavataan muut osallistujat, kasvatetaan
innostusta ja saadaan perustietoutta LEADER-toiminnasta sekä eväät Skotlannin matkalle.
2. Amaze Me Leader-seikkailuseminaari Skotlannissa 5.-12.8.2018.
3. Syyskuussa loppuseminaari, jossa esitellään Leader-toimijoille matkan varrella koettua,
jaetaan ja työstetään ideoita ja opitaan lisää LEADER-rahoituksesta.
Hakuaika Amaze Me Leader-seikkailuseminaariin päättyy 25.5.2018.
Osallistujaksi haetaan englanninkielisellä lomakkeella osoitteessa
http://www.piallysmies.fi/hankkeet/amaze-me-leader-2018. Opiskeleva nuori voi halutessaan
kysyä oppilaitoksestaan seikkailuseminaarin opinnollistamisen mahdollisuutta.
Hanketta toteuttavat Piällysmies ry, Finland (koordinaattori), Veej'jakaja ry, Rajupusu Leader ry,
Leader Länsi-Saimaa ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry sekä Dumfries & Galloway LEADER. Hanke on
kansainvälinen maaseudun kehittämishanke, jota rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta 2014-2020.
Arvioinnin, menetelmäosaamisen ja konseptoinnin asiantuntijana toimii Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK, joka opiskelijayhteistyönä järjestää myös suomalaisten osallistujien
valmentautumistapaamisen ja loppuseminaarin.
Lisätietoja:
Leader Länsi-Saimaa ry, Juri Savtschenko +358 45 214 9412 / Terhi Ojanen p. 045 668 9007
Pohjois-Kymen Kasvu ry, Evita Reitti +358 40 586 1134
Piällysmies ry, projektikoordinaattori Sini Yläsaari +358 44 976 6880
Veej'jakaja ry, Anssi Gynther +358 44 015 5222
Rajupusu Leader ry, Anne Vänttinen +358 40 715 7189
AML-konsepti ja pedagogiikka, Xamk, Marita Mattila +358 50 312 5094

