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Hankasalmi

Nuori Tsemppari: Joakim Liukkonen

Joakim on moniosaaja, joka omalla toiminnallaan mahdollistaa ja kannustaa monin eri tavoin myös muita 
nuoria toimimaan. Hän on monipuolinen urheilija, nuorisovaltuuston sihteeri ja taitava kokki. Tapahtumissa 
Joakim osaa hoitaa niin selostuksen, karaoken kuin DJ:n työn aivan suvereenisti. Tämä huumorintajuinen, 
vastuullinen ja taitava nuori on ilo palkita!

Aikuinen Tsemppaaja: Janne Pellinen

Janne Pellinen on Hangan salibandytoiminnassa osoittanut olevansa pitkäjänteinen, vastuullinen ja 
tavoitteellinen aikuinen. Hän antaa toiminnastaan kunnian aina nuorille ja on heille oikeasti aikaansa antava 
henkilö. Humoristinen ja jämäkkä ohjaaja, joka vastuuttaa ja tekee yhteistyötä nuorten sekä heidän 
vanhempiensa kanssa pyyteettömästi ja kokonaisvaltaisesti.

Joutsa
Nuori Tsemppari: Katri Kuitunen

Katri Kuitunen on toiminut Joutsan nuorisovaltuustossa vuodesta 2014 alkaen ja on tällä hetkellä 
nuorisovaltuuston puheenjohtaja sekä nuorisovaltuuston edustaja Joutsan kunnanvaltuustossa. Katri ohjaa 
nuvaa positiivisella otteella ja on aktiivisesti mukana järjestämässä toimintaa ja tapahtumia nuorille.

Aikuinen Tsemppaaja: Iiris Ilmonen

Iiris kannustaa nuoria yrittelijäisyyteen, ja on antanut heille vastuuta Simolan TeatteriLasten toiminnassa jo 
vuodesta 2015 alkaen. Näytelmien harjoittelun ja esitysten lisäksi lapset ovat osallistuneet lavasteiden 
tekoon, lipunmyyntiin ja kahvilan pitoon. Iiriksen tuella on opittu vastuun ottamista, sitoutumista aikatauluihin,
kavereiden kannustamista, asiakaspalvelua sekä rohkeutta esiintyä yksin ja porukalla.

Jyväskylä
Nuorten Tsemppariryhmä: Somalinuorten ryhmä

Somalinuorten ryhmä vetää Futsal-toimintaa Kuokkalan Graniitissa lauantaisin ja sunnuntaisin. Nuoret itse 
varaavat, vetävät ja maksavat vuorot, sekä ottavat hienosti vastuuta toiminnasta.

Aikuinen Tsemppaaja: Milla Kakko / Aseman lapset

Milla Kakko on saanut paljon aikaan, sekä luonut uutta nuorisotyön työmuotoa Jyväskylään (katu- ja 
kauppakeskusnuorisotyö). Milla on aktiivinen ja aina iloinen. 

Jämsä

Nuoret Tsempparit: Weera Wahlman ja Nora Mäenpää

Jämsä Ravi ry:ssä hevosharrastus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina nopeasti erityisesti lasten ja 
nuorten keskuudessa. Weeran ja Noran ohjaama ponikerho perustuu Hippoksen ohjeisiin, mutta ohjaajat 
ovat soveltaneet toimintaa niin, että kaikki lapset pystyvät osallistumaan. Hevosten hoidon ja ajamisen lisäksi
kerhoissa panostetaan yhdessä tekemiseen ja ryhmätyöhön. Nuoret ovat myös esimerkillisiä talkoolaisia 
mm. kesäraveissa.



Aikuinen Tsemppaaja: Pia Wahlman

Pia Wahlman toimii Jämsän Ravi ry:n sihteerinä ja nuorisovastaavana. Hänen aikanaan on järjestöön 
perustettu oma ponikerho ja annettu nuorille vastuuta sen toiminnasta. Wahlman itse toimii täysi-ikäisenä 
vastuuhenkilönä toiminnassa varmistaen turvallisuusnäkökohtien toteutumisesta. Nuorille ohjaajille on 
annettu vastuuta ponikerhon toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Myönteinen julkisuus on tuonut lajille 
paljon näkyvyyttä ja suosiota.

Kannonkoski

Nuori Tsemppari: Jani Autio

Innokas ja vastuuntuntoinen lasten ja nuorten salibandy- ja jalkapalloryhmien ohjaaja.

Aikuinen Tsemppaaja: Jukka Kainulainen

Pitkäaikainen vapaaehtoistyö lasten ja nuorten salibandy- ja jalkapallotoiminnan parissa sekä erityisesti 
nuorten ohjaajien tsemppaaminen ja ohjaaminen.

Karstula
Nuori Tsemppari: Oona Koskinen

Aktiivinen ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut nuori. Toimii Karstulan nuorisovaltuuston ja lukion 
oppilaskunnan puheenjohtajana sekä osallistuu nuorten edustajana erilaisissa toimikunnissa. Lahjakas 
muusikko, joka on esiintynyt lukuisissa tilaisuuksissa.

Aikuinen Tsemppaaja: Onni Laitinen

Nuori kunnanvaltuutettu jonka sydäntä lähellä on nuorten vaikutusmahdollisuuksien huomioiminen ja 
lisääminen kunnallisessa päätöksenteossa. Toimii nuorisovaltuuston tukihenkilönä ja linkkinä kunnan muihin 
päättäjiin.

Keuruu

Nuorten Tsemppariryhmä: Lanit -projektiryhmä

Tämä kolmesta nuoresta koostunut projektiryhmä järjesti nuorisotalolla 24h lanit -tapahtuman kahdesti. 
Nuorten projekti vaati nuorilta yhteistyötaitoja, ymmärrystä ja tietotaitoa pelitapahtuman järjestämisestä, 
vastuullisuutta sekä innostusta järjestää toisille nuorille merkityksellistä vapaa-aikaa. Toisilleen entuudestaan
tuntemattomat nuoret saivat yhdessä aikaan maineikkaan tapahtuman. 

Aikuisten Tsemppaajaryhmä: Pokémon Go Keuruun aikuiset

Pokémon Go Keuruun aikuiset tsemppaavat nuoria pelaajia ja ovat olleet tukena ja mahdollistamassa 
nuorten Pokémon Go harrastamista. Aikuiset perustivat Pokémon Go Keuruu ryhmän, jonka toiminta on 
kasvanut Keuruulla eri-ikäisten parissa. Ryhmän aikuiset ovat kannustaneet nuoria yhteisölliseen ja 
liikunnalliseen, ulkona tapahtuvan harrastuksen pariin. Ryhmässä nuoret oppivat monenlaisia tärkeitä taitoja 
ja ryhmän aikuisilla on merkittävä rooli harrastuksen tukijana. Ryhmän toiminta on iloista, toisia huomioivaa 
ja innostavaa pelaamista.



Kivijärvi
Nuori Tsemppari: Aliisa Hytönen

Aliisa antaa oman yrityksensä kautta ratsastustunteja Kivijärvellä. Lisäksi hän on toiminut monia vuosia 4H-
yhdistyksessä vastuullisena kerho-ohjaajana. 

Aikuinen Tsemppaaja: Ella Sorsamäki

Nuoret tekivät Ellan johdolla suunnitelmia uuden puistoalueen rakentamiseksi Kivijärven keskustaan. 
Suunnitteluun ryhdyttiin nuorisovaltuuston ideasta ja päätöksestä. Yleisöäänestyksen perusteella parhaat 
suunnitelmat esiteltiin kunnanhallitukselle ja valtuusto huomioi ne talousarviossaan vuodelle 2019. Ella on 
itsekin nuorisovaltuuston jäsen ja toimi aikaisemmin pitkään sen sihteerinä. Lisäksi hän on osallistunut 
kansainvälisen Kivijärvi Soi-musiikkitapahtuman järjestelyihin useampana kesänä.

Konnevesi
Aikuinen Tsemppaaja: Henna Hanhisuanto

Henna on ahkera, innostava ja kannustava ohjaaja. Henna on energinen ja esimerkillinen tyttöjen ja nuorten 
naisten liikuttaja. Hennan ohjauksessa on hauskaa ja rentoa. Ilon ja naurun kautta ponnistellaan tosissaan 
kohti yhteisiä päämääriä. Monipuolisten ohjaustaitojen lisäksi Henna omaa loistavan organisointikyvyn ja 
toimii lasten ja nuorten äänitorvena Konneveden nuorisotoimijaverkostossa ja urheiluseuran toiminnassa. 

Kyyjärvi

Nuoret Tsempparit: Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Kati Mäntynen, varapuheenjohtaja Silja 
Honkonen ja sihteeri Sara Ohranen

Tsempparit ovat aktiivisia ja innostuneita nuorisovaltuuston jäseniä, vapaaehtoistoimijoita sekä mukana 
useassa vaikuttajaryhmässä.

Aikuinen Tsemppaaja: Jaana Ojala

Jaana Ojala on piristänyt aktiivisella toiminnallaan kunnan nuorisotoimintaa. Hän ohjaa nuorisovaltuuston 
toimintaa. Jaana vastaa myös nuorisotalotoiminnasta. 

Laukaa
Nuorten Tsemppariryhmä: Haloo Laukaa! -nuorten tekijäryhmä

Haloo Laukaa! -nuorten tekijäryhmä on ollut aktiivinen toimija lasten, nuorten ja perheiden internetsivujen 
suunnittelussa ja luomisessa. Ryhmä tiedottaa osaltaan nuorten asioista ja tuo eri näkökulmia nuoria 
koskettaviin asioihin mm. vaikuttamalla nuorisotiedotukseen ja sen järjestämiseen. He näkyvät aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa ja ovat olleet kirjoittamassa juttuja mm. nuorten kesäleireistä. Haloo Laukaa! 
-nuorten tekijäryhmä tekee innokkaasti yhteistyötä eri toimijoiden, mm. vuosittaisen vapaa-aikatoimen 
järjestämän Kulttuurikujeilut -viikon, 4H -yhdistyksen ja Laukaan perhetyön kanssa. Ryhmä on ideoinut 
erilaisia tapahtumia ja tempauksia, mm. järjestänyt nuorten kesätoimintaa rinnakkaistapahtumana 
nuorisovaltuuston kesäkiertueen kanssa. Parasta ryhmässä on hyvä henki, yhdessä tekeminen, ystävyys ja 
vaikuttaminen.



Aikuinen Tsemppaaja: Päivi Arkko

Päivi Arkko on ollut kehittämässä aktiivista ja monipuolista urheiluseura Team LKP:ta Laukaassa. Arkko on 
tehnyt pitkäjänteistä työtä seuran puheenjohtajana asialle omistautuen. Seuran lajit ovat jalkapallo ja 
jääkiekko. Seuraan kuuluu yli 500 jäsentä. Team LKP:lla on monipuolisesti junioritoimintaa ja uusia 
innovaatioita mm. kaudella 2017-2018 1.-3. luokkalaisille järjestettävä Löydä Liikunta -kerho yhteistyössä 
Laukaan lukion kanssa. 

Luhanka
Nuori Tsemppari: Veera Iikkanen

Veera on aktiivinen toimija, joka on vetänyt nuorten ja lasten liikuntakerhoa ja liikuttaa lapsia ja nuoria.

Multia
Nuorten Tsemppariryhmä: NEPA-toimijat (Isokoski Elli, Kortemäki Ana, Onkela Anu, Rusila Milla, 
Siekkinen Elsa ja Vertanen Jutta)

Nuorisotilan teemaillat järjestyvät kädenkäänteessä kun tytöt tulevat ja laittavat tuulemaan; somisteet ja 
tarjottavat löytävät paikkansa kuin itsestään. Kaikki tapahtuu hyvällä vireellä ja naurun säestyksellä. 

Aikuinen Tsemppaaja: Karoliina Pienimäki

Karoliina toimii NEPA-nuorisotilan valvojana. Lisäksi NEPA-iltoihin on voinut tuoda villalangat ja näistä 
Karoliina kutoo halukkaille villasukat. Näin kylän lapset kulkevat lämpimin jaloin. Nuorten kanssa vääntyy 
pitsat ja pannarit.

Muurame
Nuori Tsemppari: Henna Vuorinen

Henna tsemppasi hienosti vuoden 2016 aikana omaa tekemistään ja koko projektiryhmäänsä, jossa toimi 
viime keväänä projektipäällikkönä. Kesällä Henna ideoi ja toteutti ryhmänsä kanssa liikkuvan lettukahvilan. 
Meistä on hienoa, että näistä monista kokeiluista löytyi myös opiskeltava ammatti.

Aikuinen Tsemppaaja: Lions Club Muurame/Tuomo Kilpinen

Muuramelaiseksi Tsemppaajaksi on valittu Lions Club Muurame, ja sieltä erityisesti Tuomo Kilpinen. 
Muuramen leijonat ovat tehneet pitkään hienoa työtä esimerkiksi nuorisovaihdon ja paikallisen 
järjestöyhteistyön piirissä. Punainen sulka -keräyksen hieno keräystavoitteen ylittyminen toi ison panoksen 
Muuratpartiolle. 

Petäjävesi

Nuoret Tsempparit: Jaakko Kytölä ja Nikke Rantanen

Jaakko ja Nikke ovat olleet aktiivisesti mukana toimimassa ja kehittämässä nuorten mopopaja-toimintaa. He 
ovat sitoutuneet olemaan säännöllisesti mukana toiminnassa ja näin näyttäneet mallia myös muille nuorille.



Aikuisten Tsemppaajaryhmä: Mopopajan ohjaajat

Matti Heinänen, Henri Oksanen, Pentti Survo ja Risto Tomperi olivat heti lähdössä mukaan vapaaehtoisiksi 
ohjaajiksi Mopopajaan. He ovat aktiivisesti kehittäneet toimintaa yhdessä nuorten kanssa, hommaten esim. 
työkaluja ja avustuksia. Sen lisäksi että he näin mahdollistavat nuorille mahdollisuuden korjata mopoja ja 
viettää aikaa yhdessä kavereiden kanssa, he näyttävät nuorille että paljon on kiinni siitä mitä itse tekee, sekä
tarjoavat nuorille turvallisen ja luotettavan aikuisen mallin. 

Pihtipudas
Nuori Tsemppari: Jere Salojärvi

Jere näyttää omalla toiminnallaan ja käytöksellään hyvää esimerkkiä muille nuorille, on avulias ja ahkera 
työntekijä, ja siinä sivussa myös hoitaa opiskelunsa mallikkaasti, ja näin kannustaa muita nuoria työntekoon. 
On myös nuorten kuvailemana "se hyvä tyyppi" ja "kaikkien kaveri". 

Aikuinen Tsemppaaja: Pertti Hämäläinen

Pertti on sekä työnsä puolesta, että vapaa-ajallaan mukana nuorten toiminnassa, ja on nuoria ymmärtävä ja 
ajatteleva tyyppi, varsinainen tsemppaaja. Pertti sai kuntalaisilta nuorilta selvästi eniten ääniä kyselyssä: 
"kuka on nuorten aikuinen". JoJo -hankkeen työntekijänä keksii jatkuvasti nuorten hyväksi tekemistä 
teemalla "jokaiselle jotakin". 

Saarijärvi
Nuorten Tsemppariryhmä: Saarijärven nuorisovaltuusto

Saarijärvelle perustettiin nuorisovaltuusto ensimmäisen kerran 2006. Alkuun valtuustot toimivatkin ja 
monenlaista asiaa tehtiin ja saatiin aikaan. Viimeiset vuodet nuorisovaltuusto Saarijärvellä oli "tauolla" ja 
keräili voimia ja intoa. Viime vuonna alkoi tapahtua. Nuoret tarttuivat rohkeasti haasteeseen ja hiljaiselon 
jälkeen nuorisovaltuusto heräsi horroksestaan. Iso kiitos ja kumarrus teille nuoret ja onnea sekä intoa 
työhönne.

Aikuinen Tsemppaaja: Atte Kotilainen

Atte Kotilainen on ollut kantava voima/mahdollistaja jo useana vuonna meidän lasten ja nuorten 
seikkailuleirien parissa. Atte aloitti itse aikoinaan vuosia sitten seikkailijana (leiriläinen) näillä leireillä ja 
vuosien myötä siirtyi ohjaajaksi ja lopulta leirien käsikirjoitus- ja kokonaisvastuu tapahtumista siirtyi Aten 
harteille. Leirit ovat olleet suosittuja.

Toivakka
Nuori Tsemppari: Otto Ikonen

Otto on toiminut mallikkaasti lasten salibandyn ohjaajana.

Aikuiset Tsemppaajat: Arja Lukkarinen ja Merja Hakamäki

Arja ja Merja ovat pyörittäneet jo monen vuoden ajan peli-iltoja lapsille ja nuorille Kankaisten kylällä ja 
saaneet liikkumaan yli 60 lasta ja nuorta kauden aikana. Molemmat ovat ahkeria ja tunnollisia siinä mihin 
ovat ryhtyneet.



Uurainen

Nuori Tsemppari: Teemu Laitinen

Teemu on perustanut oman Teemun parkour 4H-yrityksen ja vetää lapsille ja varhaisnuorille innolla, sekä 
kannustavalla ja luotettavalla tavalla muun muassa Parkourleirejä ja -kursseja. Tämän nuoren yrittäjän 
innokkuus on huomattu myös naapurikunnissa.

Aikuinen Tsemppaaja: Päivi Piippa

Päivi toimii päivittäin eri-ikäisten nuorten kanssa, niin koululla kuin nuorisotalolla omissa työtehtävissään aina
positiivisella, kannustavalla ja oikeudenmukaisella tavalla, sekä tasapuolisesti huomioiden nuoret 
ainutlaatuisina ja arvokkaina yksilöinä. Kiitos kannustuksesta ja nuorille tarjoamastasi tuesta! 

Viitasaari

Nuori Tsemppari: Eeva Närhi

Eeva edistää omalla aktiivisuudellaan Viitasaarelaisten nuorten hyvinvointia ja kannustaa nuoria 
vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin aktiivisesti. 

Aikuinen Tsemppaaja: Leena Kahelin

Leena on omalla toiminnallaan kannustanut lapsia ja nuoria yritteliäisyyteen tarjoten mahdollisuuden kokeilla 
rohkeasti erilaisia lasten ja nuorten ehdottamia ideoita. Leena rohkaisee ja kannustaa mielellään, tarvittaessa
Leena toimii myös tukena ja turvana huonoinakin hetkinä.

Äänekoski

Nuori Tsemppari: Tino Setälä

Tino on aktiivinen nuori, joka on pyörittänyt omaa kioskiaan kesäisin jo seitsemän vuoden ajan. Tinolla on 
yrittäjän asenne ja hän tekee muitakin pieniä työtehtäviä koulunsa ohella. Tino on aktiivisesti mukana koulun 
toiminnassa ja toimii Äänekosken nuorisovaltuustossa ja maakunnallisessa nuorisovaltuustossa. Tino lähtee 
innokkaasti monenlaiseen toimintaan mukaan.

Keski-Suomen Nuorisovaltuuston ja Nuorten Keski-Suomen valitsemat 
palkittavat perusteluineen

Vuoden 2017 Nuorisoteko: Crazy Action –illat

Piispalassa aloitettiin vuonna 2016 nuorison Crazy Action -illat, aluksi Kannonkosken ja Kivijärven nuorille. 
2017 mukaan pääsivät myös Kyyjärven nuoret.  Toiminta on nuorille maksutonta ja illan kuluessa voi käydä 
ekoaseammunnassa, keilaamassa, kuntosalilla, jäävuoroilla luistelemassa tai kiekkoilemassa ja uimassa. 
Välillä voi testata jotain erikoisempaa kuten merenneitouintia tai sukeltamista. Nuorilla on mahdollisuus myös
hengailuun ja toistensa tapaamiseen. Kivijärveltä ja Kyyjärveltä järjestetään nuorille kuljetus. Toiminnan 
mahdollistavat yhteistyössä Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys, Kyyjärven 4H-yhdistys, Kannonkosken, 
Kivijärven ja Kyyjärven kuntien nuorisotoimet ja etsivä nuorisotyö sekä Piispala ja aluehallintovirasto. 
Osallistujia on keskimäärin noin 70/ilta.



Keski-Suomen Nuorisovaltuuston valitsema erityistsemppaaja: Keski-Suomen etsivä nuorisotyö

Etsivien nuorisotyöntekijöiden työ on äärimmäisen tärkeää nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Etsivä 
nuorisotyöntekijä muistuttaa ja tiedottaa tärkeistä asioista. Etsivä rohkaisee ja on rohkea, auttaa, sitoutuu, 
antaa vaikuttaa ja haastaa sopivasti. Etsivä huomioi kaikenlaiset nuoret, muistaa antaa palautetta ja kulkee 
rinnalla eikä edellä. Etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat sinne, missä nuoret ovat.

Nuorten Keski-Suomen valitsema erityistsemppaaja: Äänekosken elinvoimayksikkö

Äänekosken elinvoimayksikkö järjesti syyskuussa 2017 ”Onko ideaa?” -tapahtuman. Tapahtumassa 
yhdistyivät hienolla tavalla koulutus, yrittäjyys ja työllistyminen esimerkiksi yrittäjätarinoiden ja -paneelin 
kautta. Lisäksi nuoret pääsivät kyselemään itseään kiinnostavia asioita niin yrittäjyydestä, työllistymisen 
kiemuroista kun jatkokoulutuksestakin. Tapahtumassa lanseerattiin myös nuorten ideakilpailu. Siinä nuoret 
saivat jakaa omia ideoitaan liittyen esimerkiksi yrittäjyyteen ja kaupungin kehittämiseen. Tapahtuma veti 
paljon nuoria muun muassa Äänekosken toisen asteen oppilaitoksista. 

Vuoden 2017 Nuorisovaltuusto:

Uuraisten nuorisovaltuustossa on 17 aktiivista jäsentä, joista suurin osa on innokkaita 7-luokkalaisia. Määrä 
on pieneen kuntaan nähden iso ja siitä on nähtävillä, että Uurainen on nuorekas, innokas ja aktiivinen 
lapsiperheiden kunta. Jäseniä on päässyt mukaan vapaa-aikatyöryhmään, sivistyslautakuntaan ja 
kunnanvaltuustoon. Jäsenet ovat idearikkaita ja haluavat olla nuorten ääninä kunnassamme ja 
vaikuttamassa siihen, että nuorilla on hyvä olla Uuraisilla. Nuoret ovat tehneet mm. aloitteen mopoparkista ja
järjestäneet tapahtumia.

”Nuorisovaltuuston tukiaikuisena on ollut ilo olla mukana ja seurata nuorten kehitystä aktiivisina Uuraislaisina
ja työskentelyä nuorten olojen parantamiseksi.” toteaa nuorisovaltuuston ohjaaja Marjo Ruuska.


