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KUNNAN NIMEÄMÄ

VUODEN 2019 NUORI TSEMPPARI
ON VALITTU SEURAAVIN PERUSTEIN  

    Nuori Tsemppari on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori tai  

nuorista koostuva ryhmä, joka esimerkiksi osallistuu 

yhteiskunnalliseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten 

tai nuorten harrastusryhmää, kannustaa omalla esimerkillään 

yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa elinpiirissään tai 

kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan.



Hankasalmen Nuori Tsemppari!

Otilia Rissanen

Otilia on ahkera, vastuullinen ja luotettava nuori. Hän ohjaa 
useampaa lasten ja nuorten kerhoa, on ollut aktiivinen 

vapaaehtoistyöläinen ja saa muita nuoria mukaan erilaisiin 
tempauksiin. Otilia on innostava ja auttavainen sekä hän pitää 
aidosti lasten kanssa toimimisesta. Otilia saa ison tai pienen 

ryhmän toimimaan sekä hallitsee hankalatkin tilanteet.



Joutsan Nuori Tsemppari!

Nella Lintunen

Aktiivinen ja aikaansaava NuValainen, maakunnallisen 
nuorisovaltuuston jäsen sekä nuorten parlamentin 

osanottaja maaliskuussa 2020. Nella innostaa muita 
esimerkillään mukaan toimintaan. 



Jyväskylän Nuori Tsemppari!

Anni Vartiainen

Anni toimii kerho-ohjaajanamme. Hän ohjaa kahta 8-12 -vuotiaden 
kokkikerhoa viikoittain. Anni on todellinen tunnelmanluoja, joka 

vetää mukaan kerhotoimintaan kerholaisia sekä nuoria ystäviään 
ohjaajaksi. Annin ohjausote on positiivinen pulmallisissakin 

tilanteissa. Ohjaajana hän on erittäin kannustava ja innostava. 
Anni tarttuu itse rohkeasti uusiin ohjaustehtäviin ja samalla 
toimii hyvänä esimerkkinä muille. Hänen on iloinen, pirteä, 

hyväntuulinen, ahkera, oma-aloitteinen ja avulias.



Kuhmoisten Nuori Tsemppari!
Kuhmoisten yhtenäiskoulun Tukioppilaat:

Helmi Arrenius, Anneli Hänninen, Topias Isojärvi, Aatu Pohjoisvirta, 
Wilma Wirzenius, Iina Kaitanen, Anna-Sofia Koli & Atte Unnaslahti

Tukioppilaat ovat kohteliaita, kilttejä, huumorintajuisia ja erittäin 
toimeliaita. Heillä ei mene tiukassakaan paikassa sormi suuhun 
vaan yhteisvoimin keksitään ratkaisut ongelmiin. Tukioppilaat 

tukevat oppilaita toimien luotettavina nuorina, joita voi lähestyä 
ja keille voi halutessaan kertoa asioita. Heille voi kertoa asioista, 

joista ei itse voi tai halua puhua aikuisille. He kannustavat ja 
auttavat toisia oppilaita. He järjestävät viihdykettä koulun arkeen 

sekä luovat hyvää ja viihtyisää ilmapiiriä.



Kannonkosken Nuori Tsemppari!

Vilma Viljakainen

Aktiivinen, oma-aloitteinen, auttavainen, ahkera ja luotettava 
nuori yrittäjä, joka on toiminut oman yrittäjyyden lisäksi mm. 

toista vuotta apuohjaajana temppukerhossa.



Keuruun Nuori Tsemppari!

Lotta Hetekorpi

Lotta Hetekorpi on ollut jo pitkään erilaisissa 
vaikuttajatoiminnassa mukana niin koulun kuin vapaa-

ajan toiminnoissa. Lotta on toiminut usean vuoden Keuruun 
nuorisovaltuustossa, sekä puheenjohtajana jo toista kautta. Lotta 
on lisäksi nuoritalo Kipinällä alakoulun spiraalikerhon ohjaajana, 

jossa hän ohjaa positiivisella otteella lapsia ja nuoria. Lotta 
tsemppaa muita nuoria, vie nuorten asioita omassa kunnassa 

eteenpäin ja toimii esimerkkinä muille nuorilla.



Kivijärven Nuori Tsemppari!

Aatu Hertteli & Mirella Kainulainen
Kirsikkapuiston ohjausryhmä

Aatu ja Mirella ovat lähes 90 000€ Kirsikkapuisto-
hankkeen alullelaittajia sekä aktiivisia toimijoita hankkeen 

ohjausryhmässä.



Jämsän Nuori Tsemppari!

Jämsän Jokipartion Haukat
-ryhmä

Haukat toimivat viikoittain ahkerasti omassa ryhmässään 
ikäistensä kanssa sekä ryhmien vetäjinä nuoremmille partiolaisille. 

He osallistuvat oman samoajien ikäkauden partiolaisten 
tapahtumiin ja kisoihin itsenäisesti. Nuoret ovat yhdessä aikuisten 
kanssa järjestelemässä oman lippukunnan tai Hämeen partiopiirin 

tapahtumia. Heillä ovat reippaita, aktiivisia, luotettavia ja 
vastuunsa kantavia. He suhtautuvat tekemiseen vakavasti, mutta 

aina pilke silmäkulmassa ja partiomaisella asenteella.



Kyyjärven Nuori Tsemppari!

Linnea Noponen

Linnea on positiivinen ja aktiivinen nuori, joka toimii kerho-
ohjaajana. Hänellä on ollut myös 4H-yritys. Linnea on aina 

valmis esiintymään erilaisissa kunnan kulttuuritilaisuuksissa.



Laukaan Nuori Tsemppari!

Helka Luostarinen 

Helka on työskennellyt Laukaan kunnalla eri tehtävissä 
menestyksekkäästi. Hän on työskennellyt usean kesän aikana 

leiriohjaajana sekä useita vuosia nuorisotalolla vertaisohjaajana 
ja iltavalvojana. Helka on lämmin, ystävällinen, hauska ja helposti 

lähestyttävä työntekijä; usean nuoren suosikkiohjaaja. Hän 
heittäytyy yhdessä tekemiseen, on luova sekä taitava työssään.



Multian Nuori Tsemppari!

Tiiju Salo & Marinka Vehkomäki 

Tiiju ja Marinka ovat olleet mukana partiolippukunta Kulhan 
kulkijoiden toiminnassa. Ovat edelleen partiolaisia ja 

oman harrastuksen ohessa luotsaavat sudenpentulaumaa. 
Vastuullisia, aktiivisia, tunnollisia ja osallistavia nuoria. Marinka 

on mukana lisäksi ”tukari”toiminnassa koululla.



Muuramen Nuori Tsemppari!

Inka Hämäläinen 

Inka on valovoimainen Muuramen nuorisokeskuksen käyttäjä. 
Omalla persoonallaan ja luonteellaan Inka tsemppaa sekä 

innostaa muita nuoria. Inka on mukana nuorisovaltuustossa, 
nuorisokeskuksen tilatoimikunnassa ja harrastaa aktiivisesti 

jalkapalloa.



Petäjäveden Nuori Tsemppari!

Chutidet Pisin & Onni Kovanen

Chutidet ja Onni ohjaavat pikkujunnujen jalkapallokoulua 
oikealla asenteella. He kantavat upeasti vastuunsa ohjaajina 

unohtamatta hauskanpitoa.



Pihtiputaan Nuori Tsemppari!

Roalbin Reyes 

”Rolle” toimii aktiivisena nuorisovaltuuston puheenjohtajana 
ja hänellä on innokkuutta kehittää toimintaa Pihtiputaalaisille 

nuorille.



Saarijärven Nuori Tsemppari!

Henni Ruotsalainen

Henni on sosiaalinen, kaikille ystävällinen ja tsemppaava, 
lisäksi Henni omalla käytöksellään, ahkeruudellaan ja 

tunnollisuudellaan näyttää hyvää esimerkkiä kaikenikäisille. 
Lasten ja nuorten kanssa toimiessaan Henni on todellinen 

tsemppaaja!



Toivakan Nuori Tsemppari!

Inka Majuri

Inka on toiminut Ruuhimäen 4H-kerhon apuohjaajana ja 
syksyllä 2019 hän siirtyi kerhon vastuuohjaajaksi. Inka on 

myös perustanut juuri uuden 4H-yrityksen ja näin hän toimii 
esimerkkinä muille nuorille.



Uuraisten Nuori Tsemppari!

Inkeri Kettunen

Inkerin aktiivisuus muiden tsempparina näkyy pitkälle. Hän vetää 
viikoittain monia kerhoja alakouluikäisille ja on mukana monissa 
nuoria koskevissa toiminnoissa, kuten 4H:n nuorisovaihdoissa. 

Inkeri tuo positiivista ja rentoa ilmapiiriä monille lapsille ja 
nuorille sekä kannustaa heitä oppimaan rohkeasti uutta. 

Inkeri on ahkerasti tsempannut muita nuoria mm. puhumaan 
englantia nuorisovaihdon aikana. Lapset rakastavat Inkerin iloista 

innokkuutta opettaa uutta ja hänen aurinkoista opetustyyliään.



Viitasaaren Nuori Tsemppari!

Eeva Närhi

Eeva on ollut vaikuttamassa aktiivisesti nuoria 
koskevien asioiden parissa. Hän kannustaa myös muita 

nuoria ilmaisemaan mielipiteitään ja levittää näin 
positiivista ja rohkaisevaa mieltä muille!



Äänekosken Nuori Tsemppari!

Senja Pulli 

Aktiivinen nuori, joka saa myös muut nuoret mukaan 
toimimaan. Senja on ollut myös aktiivinen toimija 

nuorisotiloissa missä ollut apuna monissa asioissa. Hän myös 
kuuluu ja näkyy ollessaan nuorisotilalla.



    Aikuinen Tsemppaaja on aikuinen tai aikuisista 

koostuva taho, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden 

omaehtoiseen toimintaan, kannustaa nuoria 

yritteliäisyyteen sekä suhtautuu nuoriin ja heidän 

ideoihinsa avoimesti. Tsemppaaja ei tee asioita nuorten 

puolesta, vaan luottaa nuoriin antaen vastuuta, 

kuitenkin tarvittaessa auttaen ja tukien.

KUNNAN NIMEÄMÄ

AIKUINEN TSEMPPAAJA 2019
ON VALITTU SEURAAVIN PERUSTEIN  



Hankasalmen Aikuinen Tsemppaaja!

Jenni Suhonen

Jenni on ollut hyvä ja pidetty työntekijä monessa eri 
nuorisotyön roolissa niin perus- kuin erityisnuorisotyössä 

sekä vapaaehtoisena. Hän on mukava, ystävällinen ja helposti 
lähestyttävä. Hänellä on aito halu auttaa, tukea ja kohdata nuoria. 

Jenni hoitaa työnsä asiallisesti, huolellisesti ja ajallaan. Hän 
huomioi ja kuuntelee nuorten ideoita pelkäämättä toteuttaa niitä.

Jennille nuoret ovat sydämen asia.



Joutsan Aikuinen Tsemppaaja!

Mikko Paappanen

Tukioppilastoiminnan pitkäaikainen vetäjä sekä oppilaskunnan 
ohjaaja Joutsan yhtenäiskoulussa. Lisäksi Futsal-liiga 

joukkueen valmentaja, jonka opein pelaajistoon on nostettu 
useita seuran omia nuoria kasvatteja.



Jyväskylän Aikuinen Tsemppaaja!

Tiinu Ristinen

Tiinu on todella tukenut ja tukee, monia nuoria niin maahan 
muuttaneita kuin kantasuomalaisiakin. Hän ei tee asioita 

nuorten puolesta vaan kannustaa heitä ottamaan selvää omista 
asioistaan. Tiinu auttaa, silloin kun nuori sitä haluaa sekä myös 
silloin kun asiat ovat niin ”solmussa” että täytyy yhdessä lähteä 

etsimään apua tilanteeseen.



Jämsän Aikuinen Tsemppaaja!

Annika Raevaara-Marjanen

Annika on osallistunut partiotoimintaan pienestä lähtien ja hänen 
partiouransa on jatkunut erittäin aktiivisesti näihin päiviin saakka. 

Hän on aina positiivinen, lempeä ja kannustava. Annika on 
toiminut Jämsän Jokipartiossa lukuisissa eri tehtävissä. Hän on 

myös toiminut isojen tapahtumien päävastuullisena järjestäjänä. 
Annika on myös osallistunut piirin tehtäviin. Hän on toiminut 

jämsäläisten lasten ja nuorten parissa pitkään ja kantanut vastuuta 
nuorista enemmän kuin monta muuta aikuista yhteensä. 



Kannonkosken Aikuinen Tsemppaaja!

Juho Kokkinen

Juho on toiminut useita vuosia palokuntanuorten ohjaajana. 
Hän on ratkaisukeskeinen ja helposti lähestyttävä, luotettava 

aikuinen.



Keuruun Aikuinen Tsemppaaja!

Arttu Rousi & Minna Itkonen

Keuruun Jopi-luokan opettajat Arttu Rousi ja Minna Itkonen ovat 
tehneet pitkäjänteistä ja nuoria kannustavaa työtä jo vuosien ajan. 

Vuosittain Joposta lähtee maailmalle nuoria, joilla on homma 
hallussa ja tulevaisuuden suunnitelmat kirkkaana mielessä. 

Nuoria kannustetaan yritteliäisyyteen ja tarjotaan mahdollisuuksia 
omaehtoiseen toimintaan. Arttu ja Minna kulkevat Jopo-nuorten 

matkassa mukana koko ajan tsempaten ja tukien.



Kivijärven Aikuinen Tsemppaaja!

Hannu Ahonen

Hannu on reilun 40 vuoden ajan työskennellyt 
nuorten hyväksi kunnassa. 

Hannu on antanut monelle kipinän urheiluun.



Kuhmoisten Aikuinen Tsemppaaja!

Nina Korhonen

Nina on Kuhmoisten Korpisusien lippukunnan johtajana kantava 
voima ja saanut omalla sinnikkäällä toiminnallaan Kuhmoisten 
partiotoiminnan vireäksi ja elpymään uudestaan tauon jälkeen. 

Tällä hetkellä uusia ohjaajia on saatu mukaan ja lapsia ja nuoria on 
mukana toiminnassa jo yli 40. Hän toimii Korpisusien hallituksen 
puheenjohtajana. Nina on luonteelta rauhallinen ja jämpti. Hän 

osaa tulkita lapsia ja nuoria ja heidän on helppoa lähestyä häntä.



Kyyjärven Aikuinen Tsemppaaja!

Janne Paananen & 
Henrik Huumarkangas

Janne Paananen ja Henrik Huumarkangas ovat toimineet 
C- ja D-juniorilentopallojoukkueen valmentajina. He ovat 
innokkuudellaan ja kannustavuudellaan saaneet nuoria 

innostumaan harrastustoiminnasta.



Muuramen Aikuinen Tsemppaaja!

Aki Puustinen

Haluamme kiittää Akia ja tuoda näkyväksi Akin monipuolista 
työtä Muuramen ja muuramelaisten hyväksi. Aki on edelläkävijä 
ja aina monessa mukana. Aki on tuonut Muurameen positiivista 

energiaa mm. Muuramen lukion työosuuskunta kisällin sekä 
teknologia- ja ilmastokasvatuksen muodossa.



Petäjäveden Aikuinen Tsemppaaja!

Kyllikki Friman

Kyllikki on järjestänyt jo kahden vuoden ajan maksutonta 
heppakaveritoimintaa Petäjävedellä. Kyllikin mukaan he 

haluavat jakaa hevosharrastuksen iloa kaikille halukkaille lapsille 
ja nuorille.



Pihtiputaan Aikuinen Tsemppaaja!

Asta Paananen

Asta on pitkän linjan paikallisen 4H-yhdistyksen 
toiminnanjohtaja, joka on tehnyt suuren elämäntyön 

Pihtipuutaan nuorison hyväksi.



Toivakan Aikuinen Tsemppaaja!

Teemu Minkkinen &
Mikko Paljakka

Teemu ja Mikko tekevät nuorisotyötä Toivakan 
Helluntaiseurakunnassa. Kaksikko on monessa mukana ja he 

tulevat hyvin toimeen toivakkalaisten nuorten kanssa.



Uuraisten Aikuinen Tsemppaaja!

Mika Moilanen

Mika on useiden vuosien ajan ollut kantava voima Uuraisten 
VPK:n nuorten ohjaajana. Hän on omalla innokkuudellaan ja 

motivaatiollaan ohjannut ja opettanut nuoria tutustuttaen heitä 
pelastustoimen ja ensiavun tärkeisiin oppeihin ja taitoihin. Hän 
on vahvistanut nuorten vastuullisuutta ja kansalaistaitoja. Mika 
tsemppaa haasteiden kohdalla jatkamaan eteenpäin ja pysyy 

rinnalla luotettavana aikuisena. Toiminta on ollut ilmaista nuorille, 
mikä on omalta osaltaan madaltanut kynnystä osallistua toimintaan.



Viitasaaren Aikuiset Tsemppaajat!

Suvi Osala & Niina Vuori

Suvi ja Niina rohkaisevat nuoria parantamaan kuntien 
nuorisotoimintaa paremmaksi ja viihdyttävämmäksi. 

He tekevät myös itse nuorten mahdollisuuksien 
parantamisen eteen paljon.



Äänekosken Aikuinen Tsemppaaja!

Äänekosken kaupungin 
kasvun ja oppimisen lautakunta

Lautakunta on toiminut päätöksissään johdonmukaisesti 
nuorten hyväksi sekä ollut aktiivinen nuorten etuja tukeva 

päättäjätaho.



NUORTEN ASIOITA EDISTÄVÄ 

PÄÄTTÄJÄ 2019

    Kuntien Nuorisovaltuustoilla on ollut mahdollisuus 

nimetä päättäjä tai virkamies, joka omalla toiminnallaan ja 

päätöksenteollaan on mahdollistanut nuorten toimijuuden 

ja vaikuttamisen. Palkittava päättäjä kuuntelee nuoria ja vie 

nuorten asioita eteenpäin. 



Hankasalmen Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Kirsi Laitinen

Kirsi on osoittanut aitoa mielenkiintoa Hankasalmen nuoria 
ja nuorisotyötä kohtaan. Hän on vapaaehtoisena vieraillut 
nuorisotiloilla kohdaten nuoria tasavertaisina kuntalaisina. 

Sivistyslautakunnan jäsenenä Kirsi kuuluu myös erilaisiin nuoria 
koskeviin ryhmiin, jossa hän on halunnut kuulla ja vaikuttaa 
nuorten oloihin sekä hyvinvointiin Hankasalmella. Kirsi on 

toiminut positiivisena viestinviejänä päättäjien, nuorten sekä 
muiden kuntalaisten välillä.



Joutsan Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Kari Kosunen

Vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies ja nuorisovaltuuston 
”isähahmo”. Kari on nuorten osallisuuden edistäjä sekä lasten 

ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäjä.



Jyväskylän Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Irina Tuokko

Irina on ollut avainasemassa parantamassa nuorten ja 
nuorisovaltuuston asemaa sekä pitänyt nuorten puolta 

toiminnallaan.



Jämsän Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Leila Seppälä

Leila Seppälä on työssään koulunkäynnin ohjaajana sekä 
vapaaehtoisena järjestötoimijana (mm. Jämsänjokilaakson 
Nuorten Palvelu ja Jämsän Seudun pelastakaa Lapset ry) 

vuosikymmenien ajan toiminut aktiivisesti nuorten tukijana ja 
tsemppaajana. Leila Seppälä on ollut pitkään vapaaehtoisena 

kaupungin nuorisotiloilla osallistuen yökahvilatoimintaan. Leila 
on mukana kunnallisessa päätöksenteossa ja on tällä hetkellä 

teknisen lautakunnan jäsen.



Keuruun Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Niina Savilahti

Nuoriso-ohjaaja Niina Savilahti on tukenut vahvasti 
nuorisovaltuuston toimintaa ja ollut luotettava aikuisohjaaja. 

Niina on aina positiivinen ja kannustava se huomioi ja 
kuuntelee nuorten toiveita oikeasti. Niina on aktiivinen nuorten 
innoittaja ja paljon tärkeissä erilaisissa tapahtumissa mukana ja 

kannustamassa.



Kivijärven Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Riitta Sarén

Riitta on aktiivinen ja nuoria innostava sekä kannustava 
päättäjä kunnassa.



Kuhmoisten Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Anne Heusala

Anne Heusala toimii Kuhmoisten kunnanjohtajana. Hän 
on tukenut Kuhmoisten nuorisovaltuustoa ja pitää heitä ja 
koko toimintaa tärkeänä. Hän pitää yllä hyvää mielikuvaa 

nuorisovaltuustosta muille päättäjille ja on helposti lähestyttävä 
ja kiinnostunut nuorten asioista. Anne kuuntelee nuoria 
ja pitää tärkeänä, että nuorten mielipiteet huomioidaan 

päätöksenteossa.



Kyyjärven Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Henrik Huumarkangas

Henrik edistää sivistyslautakunnan varapuheenjohtajana 
ja kunnanvaltuutettuna nuorten asioiden esille tulemista, 

nuorten toimintaa sekä tekee yhteistyötä paikallisten nuorten 
harrastustoimintaa edistävien järjestöjen kanssa.



Muuramen Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Jani Kokko

Jani on pitkäaikainen aktiviiivaikuttaja. Hän ajaa Muuramessa 
nuorten asioita ja toimii Muuramen nuorisovaltuuston 
kummivaltuutettuna. Jani on positiivisella asenteellaan 

työskennellyt nuorten ja kunnan välisenä linkkinä jo vuosia.



Petäjäveden Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Satu Piispanen

Petäjäveden työllisyyspalvelupäällikkö Satu mahdollistaa 
nuorille kesätyö- sekä oppisopimuspaikkoja omassa kunnassa, 

sekä kehittää aktiivisesti uusia palvelumalleja nuorten 
hyvinvoinnin tukemiseksi.



Pihtiputaan Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Teppo Jämsén

Teppo toimii nuorisovaltuuston kummivaltuutettuna. Hän 
osallistuu aktiivisesti toimintaan sekä esimerkillisesti 

toiminnan tukemiseen. Lisäksi Teppo tekee vapaa-ajallaan 
vapaaehtoistyötä nuorten hyväksi useassa eri yhdistyksessä.



Uuraisten Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Sari Rimmi

Sari on Uuraisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja, 
koulunkäynninohjaaja ja äiti.Uuraisten nuorisovaltuusto 

kokee, että Sari on kuuntelevainen, muut huomioon ottava, 
auttavainen ja rehellinen. Työkseen Sari on Kyynämöisten 

alakoulussa koulunkäynninohjaajana.



Viitasaaren Nuorten Asioita Edistävä Päättäjä!

Jorma Rihto

Jorma on toiminnallaan ja päätöksenteollaan mahdollistanut 

nuorten aktiivisen toimijuuden Viitasaarella. Hän on innostava ja 

haluaa kehittää uusia toimintamalleja nuorten hyväksi. 

Jorma kuuntelee nuoria ja vie nuorten asioita eteenpäin. 



Ehdotusten perusteella on valittu 
lisäksi vuoden 2019:

X   Keskisuomalainen Nuorisoteko

X   Vuoden 2019 Nuorisovaltuusto

X   Erityistsemppari



Keski-Suomen vuoden 2019 Nuorisoteko

Etsivän nuorisotyön Akku-ryhmä

Akku-ryhmä on tarkoitettu etsivän nuorisotyön nuorille, jotka eivät ole koulussa 

tai töissä tai ovat muuten päivisin vailla mielekästä tekemistä. Toimintamalli on 

ainutlaatuinen Suomessa etsivien toiminnassa. Usein Akku-ryhmä on ensimmäinen 

askel etsivän nuorisotyön nuorelle kodin ulkopuolelle.  Omalla ryhmätoiminnalla on 

haluttu varmistaa, että on joku matalan kynnyksen toiminta, mihin nuoria ohjata ja 

mihin nuoret varmasti pääsevät mukaan.Akku-ryhmä on aidosti matalan kynnyksen 

toimintaa, johon nuori voi osallistua silloin ja niinä päivinä, kun toimintakyky sen sallii.  

Ohjaajat ovat ammattilaisia nuorten kohtaamisessa. Akku-ryhmästä monet nuoret 

ovat löytäneet apua ja tukea ja suuntaa elämälleen. Viime vuonna Akku-ryhmässä oli 

yli 800 käyntikertaa. Nuorten yksinäisyys on merkittävä asia, joka lisää syrjäytymistä. 

Akku-ryhmä on myös keino yksinäisyyttä vastaan. Nuoret ovat löytäneet uusia ystäviä 

ja kukaan ei jää ryhmässä yksin.



Keski-Suomen vuoden 2019 Nuorisovaltuusto

Kivijärven Nuorisovaltuusto

Kivijärven nuorisovaltuusto laittoi alkuun lähes 90 000 € arvoisen hankkeen alulle ja 

osallistui sen suunnitteluun hyvin vahvasti. Se halusi kuntaan jatkuvasti käytössä olevan 

tilan nuorille ja järjesti nuorille suunnittelutilaisuuksia. Nuoret tekivät pienoismalleja 

ja esittelivät ne kunnanhallitukselle. Vaikka hanketta lähdettiin esittelemään nuorten 

ehdoilla, puiston nähtiin palvelevan monia käyttäjiä. Suunnitteluun otettiin  mukaan  

vanhusneuvosto, kunnan työntekijöitä ja maisema-arkkitehti.  Avustusta saatiin Viisarilta 

ja Puisto valmistui syksyllä 2019. Puiston selkäranka on kirsikkapuista muodostettu 

kirsikkakuja. Lisäksi puistoon valmistui miniarboretum, pumptrack-rata, alustat 

taideteoksille (joihin jo saatiin moottorisahaveistoksia), esteettömät kevyen liikenteen 

väylät, avoin nurmikenttä, valaistus, Meidän tupa -kokoontumispaikka kalusteineen, 

grilleineen sekä liikuntalaitteineen.  



Keski-Suomen vuoden 2019 Erityistsemppariryhmä

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto

Keski-Suomen nuorisovaltuusto, tutummin  MANU-ryhmä  on  tehnyt  Nuorten 

Suomen tuella mahtavaa työtä maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan 

kehittämiseksi ja virallistamiseksi. Kesäkuussa nuoret tekivät aloitteen 

Keski-Suomen liitolle toiminnan virallistamiseksi osaksi Keski-Suomen 

liiton toimintaa. Se valmisteli toimintasäännön, joka hiottiin kuntoon 

yhdessä liiton edustajien kanssa ja marraskuussa toiminta virallistettiin 

maakuntahallituksen työryhmäksi. Keski-Suomen nuorisovaltuuston 

edustajat ovat tuoneet nuorten ääntä esiin mm. osallistumalla erilaisiin 

maakunnallisiin tilaisuuksiin ahkerasti. Keski-Suomen nuorisovaltuuston 

toiminta on ollut esimerkkinä myös muille maakunnille.




