ARVOISA NUORISOTYÖSTÄ VASTAAVA HENKILÖ!
Nuorten kyvyt ja ääni esiin -juhla nostaa 14. kerran esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta
ja nuorten taustalla toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan kuntien nimeämät Nuoret Tsempparit ja
Aikuiset Tsemppaajat sekä ehdotusten perusteella vuoden 2018 Erityistsemppaaja,
Nuorisovaltuusto sekä Nuorisoteko. Juhlava tilaisuus järjestetään perjantaina 15.3.2019
Jyväskylässä!
Vastuullinen järjestäjä on Nuorten Suomi ry (ent. Nuorten Keski-Suomi ry). Tilaisuutta tukee Länsi-ja
Sisä- Suomen Aluehallintovirasto ja Keski-Suomen liitto.
Kunnat nimeävät Nuoren Tsempparin ja Aikuisen Tsemppaajan vuodelta 2018
•

Nuori Tsemppari, eli 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten
ryhmä, joka esim. 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.

•

Aikuinen Tsemppaaja, eli 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.

Nuoren Tsempparin ja Aikuisen Tsemppaajan valinta tehdään kuntakohtaisesti
Toivomme, että kuntanne on mukana kiittämässä ja kannustamassa paikkakuntanne toimijoita sekä
mahdollistamassa Nuorten Tsempparien ja Aikuisten Tsemppaajien palkitsemista. Palkinto on monille
merkittävä ja mieleenpainuva, kiitosta ei voida koskaan jakaa liikaa!
Jokainen Keski-Suomen kunta nimeää valitsemallaan tavalla aktiivisen nuoren tai nuorten ryhmän sekä
aikuisen tai aikuistahon, joka omalla toiminnallaan on vaikuttanut positiivisesti kunnassa. Valintaa
helpottaa esim. valintaraadin kokoaminen, jossa voi olla nuoria ja aikuisia edustajia esim. järjestöistä,
kouluilta, nuorisotiloilta ja seurakunnalta (seur. sivulla valintaraadin tehtävät). Kunnan nimeämät
palkittavat ilmoitetaan viimeistään 31.1.2019 oheisella lomakkeella:
https://goo.gl/forms/Sc0R1iTUftrbiRrB2

Kuntakohtaisen valintaraadin tehtävät:
•

•
•
•

•

Ilmoittaa oman kunnan eri tahoille, että palkittavia (Nuori Tsemppari ja Aikuinen
Tsemppaaja) etsitään ja tiedottaa samalla, kenelle ja milloin ehdotukset palkittavista
ilmoitetaan kuntaan
Päättää valitseeko raati palkittavat vai esitetäänkö palkittavien valinta esimerkiksi jonkin
lautakunnan / kunnan valtuuston päätettäväksi
Valitsee kunnan edustajan palkitsemisjuhlaan (edustaja jakaa palkittavalle mm. ruusun ja
todistuksen, jotka tulevat juhlajärjestäjien puolesta)
Ilmoittaa oheisen linkin takaa löytyvällä ”Palkittavien ilmoittamislomakkeella” viim.
31.1.2019 tiedot palkittavista perusteluineen ja yhteystietoineen, juhlaan osallistuvan
kunnan edustajan sekä ilmoittajan yhteystiedot. Huom! Palkittavan postiosoite on
välttämätön kutsun lähettämistä varten. https://goo.gl/forms/Sc0R1iTUftrbiRrB2
Juhlajärjestäjät lähettävät mediatiedotteen ennen juhlaa, jonka liitteenä on lista
palkittavista perusteluineen. Toivomme, että valintaraati on myös yhteydessä oman
kunnan tiedotusvälineisiin.

Keskisuomalaista Nuorisotekoa voi ehdottaa jokainen
Vuoden 2018 Nuorisoteko valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella, valinnan tekee Nuorten Suomen
hallitus yhteistyössä Keskisuomalaisen ja Keski-Suomen liiton edustajien kanssa. Nuorisoteko voi olla
toimintamalli, tapahtuma tai mikä tahansa toiminto, joka on vienyt nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja
omaa tekemistä eteenpäin jossakin päin Keski-Suomea. Nuorisotekoa perusteluineen voi ehdottaa kuka
tahansa 15.2. mennessä. (Linkin takaa löytyvässä lomakkeessa oma kohtansa myös tälle)

Vuoden 2018 Nuorisovaltuuston valinta ja palkitseminen
Vuoden 2018 keskisuomalainen nuorisovaltuusto valitaan ja palkitaan ehdotusten perusteella, yhdessä
Nuorten Suomen hallituksen ja Keski-Suomen Nuorisovaltuuston kanssa. Ehdotuksia etsitään Keski-Suomen
nuorisovaltuutettujen toimesta tammi-helmikuussa.

Keski-Suomen Nuorisovaltuusto valitsee ja palkitsee Erityistsemppaajan
Erityistsemppaaja on aikuinen tai aikuistaho, jonka keskisuomalaisista nuorista koostuva vaikuttajaryhmä,
Keski-Suomen Nuorisovaltuusto, haluaa erityisesti nostaa palkittavien joukkoon. Ryhmäläiset laativat
vuosittain kriteerit, joita juuri sillä hetkellä pitävät erityisen tärkeänä maakunnan nuorten osallisuuden
näkökulmasta.

Lisätiedot; Eeva-Liisa Tilkanen, p. 040 552 8070, eeva-liisa.tilkanen@nuortenkeskisuomi.fi

