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Kuntien ilmoittamat palkittavien perustelut:
HANKASALMI
Nuori Tsemppari: Oona Haapanen
Oona on rohkea osallistumaan ja ilmaisemaan mielipiteensä kaikissa yhteisöissä ympärillään. Hän on
kasvaessaan ollut aina kiinnostunut ympäristöstään monin tavoin ja löytänyt sopivia tapoja eri asioihin
vaikuttamiseen. Oona on mm. toiminut oppilaskunnassa, eri tahojen kerhojen ohjaajana sekä ollut
käynnistämässä uudelleen Nuorisovaltuustotoimintaa Hankasalmella. Tällä hetkellä nuorena opiskelijana
hän on aktiivinen ja verkostoitunut niin kunnan, maakunnan kuin Euroopan tasojen vaikuttamisessa.
Aikuinen Tsemppaaja: Linda Pellinen
Linda on lapsille ja nuorille oikeasti ja aidosti aina läsnä. Hän on kuunteleva ja kannustava, sekä huomaa
kysyä oikeita asioita auttaessaan arjessa. Työssään Kuuhankaveden koululla hän on usein se, jonka puoleen
arjen iloissa ja haasteissa käännytään ja apua löytyy ystävällisen hymyn saattelemana. Vapaa-ajallaan hän
toimii mm. nuorisotiloilla ohjaajana eli on myös siten konkreettisesti tekemässä hyvää ja turvallista
kasvuympäristöä Hankasalmella.

JOUTSA
Nuorten Tsemppariryhmä: Pasuuna Movies
Aikuinen Tsemppaaja: Jonna Keihäsniemi

Flanelsin seurakehittäjä Jonna Keihäsniemi toimii useiden nuorten harrasteryhmien ohjaajana
salibandyssa ja on mukana monissa seuran tapahtumissa. Lisäksi hän toimii Joutsan Seudun Pallon
futsal -poikien valmentajana ja joukkueenjohtaja. Jonna on myös Joutsan nuorisokahvilan suosittu
ja reilu ohjaaja ja monen nuoren tukija

JYVÄSKYLÄ
Nuorten Tsemppariryhmä: Backstage Group
Backstage Group on Jyväskylän kaupunginteatterilla toimiva 15-20-vuotiaiden nuorten ryhmä, joka on
positiivisella tavalla tuonut teatteria ja teatteriharrastamista esille Jyväskylässä. Ryhmän jäsenet ovat
avanneet omia kokemuksiaan teatteriharrastamisesta ja näin tuoneet nuorten teatteriharrastamisen hyviä
puolia tutuksi laajalle yleisölle. Teatterin sisällä ryhmä tuo nuorten näkökulmaa kaupunginteatterin
ohjelmistoon ja toimintaan. Backstage Group järjestää Jyväskylän kaupunginteatterilla nuorille suunnattuja
tapahtumia sekä tuottaa teatterin toiminnasta materiaalia sosiaaliseen mediaan ja tuo siten teatteria
tutuksi muille nuorille. Ryhmän nuoret ovat aktiivisia ja vastuullisia toimijoita sekä Backstage Groupissa että
omissa teatteriryhmissään ja muussa vaikuttamistoiminnassa. Kaikki tämä edistää kaikkien nuorten
teatterinharrastajien toimintaa.
Aikuinen Tsemppaaja: Jussi Maasola
Jussi Maasola on kantanut harteillaan Jyväskylän Saapasta vuosia. Jyväskylän Saapas hoitaa monia
festaripäivystyksiä jossa Jussin rooli ja kannatus on ollut merkittävässä osassa. Lisäksi Jussi on kouluttanut
uusia Saapasohjaajia valtakunnallisesti. Hänellä tuli täyteen juuri 20 nuorisotyötä ja hänellä on iso rooli
myös nuorten kohtaamispaikka Bostarissa.

JÄMSÄ
Nuoret Tsempparit: Elmeri Palokangas ja Valtteri Lahtinen
Nuoret ovat mainio esimerkki toiminnasta, jossa nuori pääsee toteuttamaan ideoitaan ja osoittamaan
yritteliäisyyttään. Jämsän kaupungin kesätyöllistämisessä oli vuonna 2018 uutena tukimuotona
kesätyöseteli, jonka avulla nuori voi perustaa yrityksen. Uusi kesätyösetelin käyttömuoto sai hyvän
vastaanoton ja nuorten yrityksiä perustettiin kaikkiaan 13. Valtterin ja Elmerin yritykset tarjosivat asiakkaille
töitä hyvin laajalla valikoimalla: pihatöitä, lasten hoitoa, asiointiapua, siivousta ja erilaista alihankintaa.
Nuoret yrittäjät saivat reippaalla ja luotettavalla toiminnallaan laajan ja vakiintuneen asiakaskunnan.
Yritykset jatkavat toimintaansa opiskelun ohessa edelleen. Erottuvan mainonnan lisäksi tieto yrittäjistä
levisi asiakkaiden ja kavereiden kautta. Hyvät tulokset ja hyvä asiakaspalaute innostavat varmasti ensi
vuonna yhä uusia nuoria työllistämään itsensä.
Aikuinen Tsemppaaja: Jämsän 4h-yhdistys
Idea 4 H-yrittäjyyden sisällyttämisestä kesätyösetelin tukimuodoksi saatiin 4 H-yhdistykseltä. Yhdistys on
neuvonut nuoria ja hoitanut tarpeelliset taustatoimet yritystoiminnan mahdollistamiseksi. 4 H -yhdistyksen
kautta nuoret ovat hoitaneet myös tarvittavat tilitykset ja yhdistys on varmistanut kirjanpidon
oikeellisuuden. Jämsän 4 H-yhdistyksen osuus kaupungin nuorten kesätöiden suunnittelussa on ollut useita
vuosia merkittävä ja uusi päänavaus on tuonut hyvän lisäyksen kesätyöllistämisen tukimuotoihin.

KANNONKOSKI
Nuorten Tsemppariryhmä: Nuorten kesäkahvilan nuoret yrittäjät Alina Alainen, Sofia Rühlmann, Minna
Paananen ja Jenna Hakkarainen
Nuoret hoitivat 4H:n nuorina yrittäjinä Kannonkosken torin laidalla kesäkahvilatoimintaa koko kesän 2018
leipomalla itse myytävät tuotteet ja hoitamalla kahvilan kaikki tehtävät.
Aikuinen Tsemppaaja: Jyrki Nikki
Kannonkosken koulun luonto- ja erävalinnaisaineen opettaja ohjaa nuoria omaehtoiseen toimintaan
antamalla nuorille vastuuta samalla tukien ja kannustaen.

KARSTULA
Nuorten Tsemppariryhmä: Karstulan Kiva:n nuorten jalkapallo 03-05 joukkueet
Aktiivisia ja reippaita jalkapalloilijoita.
Aikuiset tsemppaajat: Johanna Hautanen ja Suvi Norring
Molemmilta vuosien pyyteetöntä työtä nuorten harrastustoiminnan hyväksi.

KEURUU
Nuori Tsemppari: Silja Poikonen
Silja on aktiivinen nuori tsemppari, joka tekee viikottain erilaista vapaaehtoistyötä ja lisäksi toimii
seurakunnalla kerho-ohjaajana. Silja on myös itsekin aktiivinen harrastaja ja monessa mukana.
Aikuisten Tsemppaajaryhmä: Mix-ilta tiimi
Helluntaiseurakunnan alla toimivia alakoululaisten mix-iltoja järjestää kuukausittain Weera ja Juha
Juurikkamäen johdolla eri-ikäisten vapaaehtoisten mix-ilta tiimi. Mix-illat ovat alakouluikäisille suunnattuja
tapahtuma-iltoja, jotka sisältävät mm. erilaisia toiminnallisia ja osallistavia työpajoja. Mix-illat ovat todella
suosittuja, ja niissä käy vuosittain satoja alakouluikäisiä.

KUHMOINEN
Nuorten Tsemppariryhmä: Kuhmoisten nuorisovaltuusto
Kuhmoisten kuntaan asetettiin tammikuussa 2018 yhdeksän henkinen nuorisovaltuusto. NuVa toimi koko
ensimmäisen toimintavuotensa erittäin aktiivisesti, järjestäen mm. useita Kuhmoinen 150-vuotta
tapahtumia eri ikäryhmille sekä valokuvauskilpailun. NuVa on edustettuna lautakunnissa ja toimintaa on
ollut yhdessä vanhusneuvoston kanssa. Yhteistyötä on tehty oma-aloitteisesti myös SPR:n, Lions Club:in ja
Kuhmoisten Yrittäjät ry:n kanssa.
Aikuinen Tsemppaaja: Satu Alenius
Sen lisäksi, että Satu on tehnyt jo vuosia ansiokasta työtä kunnan nuorten kanssa, on hän ollut korvaamaton
apu ja tuki uudelle nuorisovaltuustolle. Satu venyy ja hymyilee, kuuntelee ja asettaa rajoja, innostaa ja
tsemppaa. Itä-Suomesta kotoisin olevaan Satuun käy osuvasti Rokan sanat "miss sie kaipaat oikein hyvvää
miestä täs siul on sellane".

KYYJÄRVI
Nuori tsemppari: Heli Kärki
Heli Kärki on positiivinen, aktiivinen nuori, joka toimii nuorisovaltuustossa, nuorten vaikuttajaryhmä Ryhmä
Rämässä sekä osallistuu Duuniringin toimintaan.
Aikuinen Tsemppaaja: Annika Mattila
Annika Mattila opettajana ja oppilaskunnanohjaajana suhtautuu avoimesti oppilaiden ideoihin, luottaa
oppilaisiin ja kannustaa heitä. Hänen toimintansa on hyvin oppilaslähtöistä.

LAUKAA
Nuori Tsemppari: Jasmin Viljakainen
Hän on oman kokemuksensa kautta jakanut oppimaansa muille. Edistänyt tekemällä oppisen
kasvatusajattelua ja toteuttaa yhteisiä arvoja kaikessa toiminnassaan. Hän kulkee nuorten rinnalla ja toimii
vapaaehtoisena erilaisissa tapahtumissa.
Aikuinen Tsemppaaja: Katja Linnaranta
Hän on esimerkillisesti edistänyt Vihtavuoren koululla oppilaskunnan toimintaa, siinä sivussa hän yhdistää
muuta oppilaskunnan toimintaa ja tekee yhteistyötä toisten koulujen kanssa. Hän on ollut yhdessä
oppilaskunnan kanssa järjestämässä vapaaehtoista hyvää mm. keräämällä vaatteita ja tavaroita
vastaanottokeskuksiin. Hänen asenteensa on mukaansatempaavaa, esimerkillistä ja kannustavaa.

MULTIA
Nuori Tsemppari: Helmi Miettinen
Helmi on äärettömän reilu muita kohtaan, hyväksyy jokaisen kaverin niin partiotoiminnassa kuin
muutenkin. Kannustaa aina iloisesti isoja ja pieniä partiokamuja. On avoin tekemään ryhmä ja pari työtä
kaikkien kanssa. Helmi on nokkela ja tekevä – hyvät ryhmätyötaidot omaava nuori.
Aikuinen Tsemppaaja: Tuomo Ylätalo
Tuomolla on isovelimäinen rooli nuorten keskuudessa kun hän toimii ohjaajana nuorisotila NEPALLA.
Varsinkin poikien kanssa pelaillut bilis sekä auto- ja mopoasiota on asiantuntemuksella keskusteltu.

MUURAME
Nuori tsemppari: Lauri Wetterstrand
Lauri Wetterstrand on ollut aktiivisesti luomassa Muuramen uuden nuorisokeskuksen ilmettä ja ulkoasua.
Lauri on monipuolisesti mukana toiminnassa kuin toiminnassa ja osoittaa omalla esimerkillään positiivista
asennetta ja aloitekykyä.
Aikuinen Tsemppaaja: Muuramen mopotalli: Pietari Markko ja Juha Mutanen
Muuramelaiset yrittäjät Pietari Markko (autopalvelu Markko) ja Juha Mutanen (Keski-suomen
yrityskiinteistöt) ovat ideoineet nuorille oman mopotallin yhteistyössä nuorten yrittäjyystalo Innolan
kanssa. Yrittäjät ovat tarjonneet kiinnostuneille tilat toimintaan ja ohjausta mopoilun ja mopojen
korjaamisen parissa.

PETÄJÄVESI
Nuori Tsemppari: Emmi Kanerva
Emmi toimii nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja hänen positiivinen asenteensa näkyy ja tarttuu ympärillä
oleville. Hän on motivoitunut ja aloitteellinen ja omalla asenteellaan tsemppaa ympärillä oleviaan olemaan
aktiivinen ja vaikuttamaan.
Aikuinen Tsemppaaja: Ossi Kettunen
Ossi on tehnyt pitkän uran Petäjävetisten nuorten parissa, innostaen ja mahdollistaen monenlaisen
vapaa-ajantoiminnan. Ossin osaaminen ei rajoitu yhteen kategoriaan vaan hänen kauttaan on
mahdollistunut elämykset kulttuurin, taiteen kuin liikunnankin parissa, viimeisimpänä mainittakoon
parkour-harrastajien kasvava joukko ja Petäjävedelle valmistunut parkour-puisto.

PIHTIPUDAS
Nuori Tsemppari: Lassi Hakonen
Lassi on nuori mies joka on isätään huolimatta jo ehtinyt moneen mukaan, ja menestyä tekemisissään.
Urheilun parissa Lassi on tuonut Pihiputaalle jo useita mitaleja ihan SM tasolta asti. Lassi on myös omalla
esimerkillään kannustanut muita nuoria yritteliäisyyteen ja ottamaan kantaa nuoria koskevissa asioissa.
Aikuinen tsemppaaja: Mika Siekkinen
Mika toimii lentopallon ja nuorten parissa, ja käyttää paljon vapaa-aikaansa Pihtiputaalaisen lentopallon
harrastamisen kehittämiseen.

SAARIJÄRVI
Nuoret tsempparit: Miska Ruotsalainen sekä Panu Suuronen
Nämä nuoret ovat olleet mukana nuorisotoimen kerho-ja leiritoiminnassa jo usean vuoden ajan. He ovat
toimineet meillä kovassa suosiossa vuosi vuoden jälkeen olevassa Rope-kerhossa ohjaajina jo 3 vuotta.
Tällaista kerhoa tuskin on muualla suomessa ja ainakaan ei näin pitkään toiminutta jo liki noin 20 v.
Rope-kerhossa tehdään boffereita, kamppaillaan, pelataan lauta-roolipelejä, seikkaillaan ja saadaan
kuntoa/liikuntaa. Kerhossa opitaan noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä ja kamppailu on leikinomaista ja
hauskaa (toivottavasti). Kiitos ja kumarrus meidän ahkerille, tunnollisille ja luotettaville ohjaajille.
Aikuinen tsemppaaja: Jesper Kristiansson
Jesper Kristiansson toimii Saarijärven yhtenäiskoulussa historian ja yhteiskuntaopin
opettajana/luokanvalvojana. Lisäksi hän vetää kerhoja mm. kuntosalikerho,lautapelikerho,toimii
oppilaskunnan hallituksen ohjaavana opettajana,järjestää pelitapahtumia koululla,toimii pelihistorian ja
e-urheilun kurssin ohjaajana. Jesper on pidetty ja luotettava aikuinen ja nuorten kanssa toimiessaan hän luo
turvallisen ilmapiirin ympärilleen. Jesperin innokkuus ja kiinnostus asioihin tarttuu nuoriin ja omalla
aikuisen kasvattajan esimerkillään hän on onnistunut saavuttamaan pidetyn open ja ohjaajan
aseman...kiitos Jesper!

TOIVAKKA
Nuorten Tsemppariryhmä: Toivakan nuorisovaltuusto
Nuorisovaltuusto on omalla innokkaalla otteella toiminut toivakkalaisten nuorten hyväksi ja he ovat
yhdessä ideoineet toimintoja nuorille sekä toimineet tiedottajina nuorille suunnatuissa tapahtumissa.
Aikuinen Tsemppaaja: Satu Korhonen
Let´s go pojat -hankkeen vetäjä. Satu kuuntelee ja kyselee aktiivisesti poikien toiveita ja järjestää niiden
pohjalta toimintaa pojille. Satun ote toimintaan on innostava, kannustava ja toisia kunnioittava.

UURAINEN
Nuorten Tsempparit: Paavo Lappi ja Mikael Aalto
PAAVO on aktiivinen muita nuoria kuunteleva ja innostava nuori, joka on puheenjohtajana yläkoulun
oppilaskunnassa ja nuorisovaltuustossa. Paavo on myös nuorisovaltuuston edustajana sivistyslautakunnassa
ja Lape työryhmässä. Lisäksi hän on mukana koulun tietoteknisessä ryhmässä, jossa yhtenä vastaamassa
äänentoistoista juhlissa/tapahtumissa. Harrastuksena vielä vapaapalokunta.
MIKAEL on taitava ATK:n käyttäjä, joka ymmärtää hyvin ohjekirjoja ja osaa hakea lisätietoja netistä, sekä
neuvoa/opastaa toisia luoden kirjallisia ohjeita. Mikael omaa hyvät yhteistyötaidot ikäistensä ja
vanhempien parissa toimittaessa. Mikael on mukana myös Uuraisten Nuorisovaltuustossa, jossa hoitaa
toista vuotta sihteerin tehtäviä.
Aikuisten Tsemppaajaryhmä: Aittakoski Paunetin kioskivastaavat
Vastuuhenkilöryhmä on järjestänyt nuorille mielekästä kesätyötä, lähes kahden vuosikymmenen ajan.
Aikuisen vapaaehtoistyö on mahdollistanut vuosien saatossa monelle nuorelle mielekkään ja kokemusta
kartuttavan kesätyöpaikan, sillä nuoria on työllistetty jo yli 100. Toiminta on tuonut kylälle ja ohikulkijoille
kokoontumispaikan ja pysähdyspaikan. Harrastus on vaatinut ryhmäläisiltä vahvaa sitoutumista toimintaan,
kun nuoria on palkattu ja opastettu tehtävään, sekä oltu tukena työjaksojen aikana. Kesällä 2018 kioskilla
työskenteli 6 eri nuorta, Arvokasta työtä, jonka mahdollistajana ja tämän aikuistahon taustayhteisönä on
toiminut Jokihaaran kyläyhdistys.

VIITASAARI
Nuori Tsemppari: Marja Puustinen
Marja kannustaa nuoria mm. kehopositiivisuuden suhteen, myöskin toiminnallaan sosiaalisessa mediassa
tuottaa hyväntahtoista keskustelua yhteiskunnallisissa kantaanottavissa asioissa.
Aikuinen Tsemppaaja: Alpo Syvänen
Toiminut pitkään nuorten kanssa kannustajana ja tukijana. Toiminnallaan innostaa ja kannustaa nuoria
ilmaisemaan omia mielipiteitä, sekä kannustaa osallistumaan mm. nuoria koskevissa yhteiskunnallisissa
asioissa.

ÄÄNEKOSKI
Nuorten Tsemppariryhmä: Mopomiitin leaderit
Tuukka Lihavainen, Valtteri Kautto ja Eero Pigg ovat edistäneet heidän ja muiden mopoilijoiden
mahdollisuuksia harrastaa turvallisesti moottoriurheilua Äänekoskella. Poikien ideasta Äänekoskelle
saadaan turvallinen ja suljettu mopoalue nelostien varteen tien muutostöiden päätyttyä lähivuosina. Pojat
eivät jääneet odottelemaan tätä, vaan ovat järjestäneet vuonna 2018 kaksi suurta mopomiittiä yhteistyössä
Valtran kanssa.
Aikuinen Tsemppaaja: Tuija Tiitinen
On ollut aktiivisesti mukana kehittämässä nuorten toimintoja ja tukenut nuoria toimimaan Äänekoskella.
Aktiivinen aikuinen joita tarvitaan nuorisotyössä.

Nuorten Suomi ry:n hallituksen valitsema Nuori Erityistsemppari: Joakim
Tanskanen
Joakim on toiminut jo neljä vuotta aktiivisesti mopomiittien liiderinä samalla vahvasti ajaen eteenpäin
miittien turvallisuutta ja yhteistoimintaa viranomaisten kanssa. Miitit kerää kesäisin 100–500 nuorta/ miitti,
jotka kokoontuvat 2-3 viikon välein koko mopokauden ajan. Joakim on edistänyt keski-suomalaisten
nuorten mopoilukulttuuria suunnittelemalla ja toteuttamalla uusille liidereille turvallisuutta lisäävän
koulutuksen, auttanut parantamaan turvallisuutta organisoimalla liidereiden toimintaa sekä
suunnittelemalla reittivalinnat uudelleen turvallisuus edellä. Hän on edistänyt positiivista näkyvyyttä
aktiivisella media keskustelulla sekä luomalla laajaa yhteistyötä ja verkostoja yrityksiin ja viranomaisiin sekä
tehnyt vaikuttamistyötä mm. kuntalaisaloitteella mopoilu alueesta.

Keski-Suomen nuorisovaltuuston valitsema Aikuinen Erityistsemppaaja: Ohjaamo
Valintaa tehdessä nuorisovaltuutetut nostivat kriteereiksi sen, että Erityistsemppaajan on täytynyt tehdä
jotain merkittävää, joka parantaa nuorten hyvinvointia ja vähentää masennusta. Nuoret pitivät tärkeänä
sitä, että Ohjaamo on matalan kynnyksen paikka, josta saa oikeasti apua. Sinne ei tarvitse lähetettä ja nuori
otetaan yksilönä huomioon.

Vuoden 2018 Nuorisovaltuusto: Jyväskylän nuorisovaltuusto
Valinnan perusteena hyödynnettiin mm. keskisuomalaisten nuorisovaltuustojen leirillä koostettua Toimivan
nuorisovaltuuston toimintatapoja. Jyväskylän nuorisovaltuusto täyttää erittäin hyvin nämä kaikki
näkökulmat, toiminta on aktiivista ja jäsenet innostuneita tehtävistä. Jyväskylän Nuorisovaltuusto ottaa
kantaa kunnan asioihin ja osallistaa myös muita kunnan nuoria vaikuttamiseen.

Vuoden 2018 Nuorisoteko: Äänekosken mopomiitit
Äänekosken mopomiitit yhdistää ansiokkaasti eri toimijat yhteen kuten yrityksen (Valtra), kaupungin
toimijat (elinkeinoyksikkö, nuorisopalvelut, koulu), oppilaitoksen (Poke) sekä nuoret (mopoilijat ja
nuorisovaltuuston). Lisäksi tapahtumat ovat keränneet runsaasti yleisöä lähiseudulta.

