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AMAZE ME LEADER – CHANGE MAKERS
KANSAINVÄLINEN LEADER-RAHOITETTU HANKE TARJOAA NUORILLE MAASEUDUN
KEHITTÄMISEEN OPPIMISEN PAIKAN SKOTLANNISSA
Amaze me Leader – Change Makers on maaseudun kehittämishanke, jossa yhdistyvät paikallisuus, alueiden
välisyys ja kansainvälisyys. Skotlantilainen kv-partneri Dumfries & Galloway LEADER toteuttaa elokuussa
2018 oman hankkeensa puitteissa AML-seikkailuseminaarin, joka on suunnattu EU-jäsenmaiden 18-29 vuotiaille nuorille. Hankkeeseen osallistuvat suomalaiset Leader-ryhmät lähettävät oman alueensa nuoria
Skotlannissa kv-hankekumppanin järjestämään Amaze Me LEADER -seikkailuseminaariin.
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa nuorten tietoisuutta Leader -toimintatavasta, sitouttaa nuorisoa
paikallisen maaseudun kehittämiseen, edistää nuorten maaseutuyrittäjyyttä ja yrittäjähenkisyyttä
elämyspedagogisin keinoin ja edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja eurooppalaista yhteistyötä.
Hanke lisää nuorten osallisuutta, verkostoitumista ja kansainvälistä kokemusta. Seikkailuseminaarin
vierailukohteiden ja elämyspedagogisen toimintatavan kautta nuoret oppivat paikallisesta kehittämisestä ja
Leader -rahoituksen vaikutuksista. Osallistujat saavat uutta osaamista, kulttuurista ymmärrystä, rohkeutta
ja valmiuksia toimia kotiseutunsa hyväksi sekä mahdollisuuden vaihtaa keskenään kokemuksia maaseudulla
työskentelystä ja elämisestä.
Hanketta toteuttavat Piällysmies ry, Finland (koordinaattori), Veej'jakaja ry, Rajupusu Leader ry, Leader
Länsi-Saimaa ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry sekä Skotlannista Dumfries & Galloway LEADER, jolla on oma
budjettinsa. Kohderyhmänä ovat näiden toimintaryhmien alueella asuvat nuoret ja laajemmin hankkeesta
hyötyvät myös nuorten ideoita kaipaavat sidosryhmät ja hanketoteuttajat.
Arvioinnin, menetelmäosaamisen ja konseptoinnin asiantuntijana toimii Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK, joka opiskelijayhteistyönä järjestää myös suomalaisten osallistujien
valmentautumistapaamisen ja loppuseminaarin.
Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020.

HANKKEEN TAUSTA
Leader-toimintatapaa on tehty tutuksi nuorille sekä paikallisesti että kansainvälisesti Suomessa
järjestetyssä Amaze me Leader -seikkailuseminaarissa vuonna 2017, jolloin osallistujat vierailivat Leaderrahoitetuissa kohteissa yhdistysten ja yritysten vieraina Saimaan alueella. Tuolloin skotlantilaisen Dumfries
and Galloway Leader-yhdistyksen edustajat olivat mukana seuraamassa tapahtumaa. Seikkailuseminaarin
avulla eurooppalaisten nuorten näkökulmaa kotiseudun kehittämiseen avarretaan tänä vuonna
Skotlannissa ja tarkoituksena on, että seikkailuseminaarille löytyy jatkaja vuosittain eri maasta.
Amaze Me Leader – Change Makers kv-hanke tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin nuorten toimijoiden
tarvetta maaseudulla ja nuorten arvokasta panosta paikallisten yhteisöjen sosiaalisesti, taloudellisesti ja
ekologisesti kestävään kehittämiseen. Samalla voidaan innostaa nuoria sekä kansainväliseen yhteistyöhön
että toimimaan kotiseutunsa yhteisöissä – yhdistyksissä, yrityksissä tai yrittäjänä.
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