Tämä nuorisoseura on monipuolinen ja erinomaisesti toimiva. Talottomuus ei ole heille este eikä
edes hidaste. Toimintaa löytyy kaikenikäisille jäsenille. Erityisesti on panostettu lasten ja
varhaisnuorten kerhotoimintaan. Seuran edustajat ovat aktiivisesti mukana myös
maakunnallisessa nuorisoseuratoiminnassa. Seuran jäsenmäärä on hienoisessa kasvussa.
Vuoden nuorisoseura: Murtolahden Nuorisoseura
Tämä henkilö on toiminut oman nuorisoseuran ja kylän aktiivina jo vuosikymmeniä.
Luottamustoimia on ollut mm. puheenjohtaja, sihteeri, emäntä ja taloudenhoitaja. Hän on omalla
toiminnallaan ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että tässä Vesantolaisessa virkeässä kylässä on
elinvoimainen nuorisoseura. Kaunis kiitos siitä työstä.
Vuoden nuorisoseuralainen: Eeva Jäntti, Niiniveden Nuorisoseura

Tämä henkilö on oman nuorisoseuransa hengen luoja. Mies, joka on aina valmis tekoihin, mikä
tässä tapauksessa tarkoittaa vaikkapa talkootöitä omassa nuorisoseurassa. Näitä töitä hän on
tehnytkin jo vuosia ja siinä sivussa on toiminut myös nuoremman ”talkoosukupolven” oppaana ja
mentorina. Siitä työstä nöyrä kiitos.
Vuoden talkoolainen: Ilkka Ahonen, Palonurmen Nuorisoseura

Tapahtuman tuottaminen ilman hyviä yhteistyökumppaneita on vaikeaa ja joskus jopa
mahdotonta. Huhtikuussa Siilinjärvellä järjestetyn Nuori Kulttuuri Moves-tanssikatselmuksen
tuottajakumppaniksi saatiin kaksi rautaista ammattilaista Siilinjärven kunnasta. Heidän avullaan
tapahtuman tekeminen sujui kuin tanssi. Siitä nöyrä kiitos ja syvä kumarrus.
Vuoden yhteistyökumppani: Tuula Pärnänen ja Hanna Kauhanen

Melkein jo Iisalmen puolelle lipsahtaneella nuorisoseurantalolla on toimintaa. Kylän yhteinen
kokoontumispaikka on seudun kaikkien tekijöiden aktiivisessa käytössä. Siellä pelataan niin
lentopalloa, kuin myydään mykyrokkaakin, ilmakivääriammuntaa unohtamatta. Seurantalon
remontointi on aloitettu Suomen kotiseutuliiton tuella.
Vuoden nuorisoseurantalo: Katajamäen Nuorisoseurantalo

Syy tämän yhdistyksen olemassaoloon on tanssi ja sitä perinnettä on vaalittu yli 50 vuotta.
Toiminta keskittyy suomalaisiin kansantansseihin, leikkeihin ja musiikkiin. Lisäksi vaalitaan
kansallispukuperinteitä. Seuralla on yli 200 kansallispuvun puvusto, josta saat vuokrapukuja mm.
erilaisiin juhliin. Viime vuosina seura on panostanut myös lasten tanssitoimintaan. Kiitos tästä
työstä.
Vuoden kansantanssiseura: Kuopion Tanhuujat

Tämä iloinen lastenryhmä ratsastaa, soittaa ja tanssii. Keppihevoset, kanteleet ja iloinen mieli
saavat hymyn huulille myös katsojille. On upeaa, että tämä seurue myös esiintyy paljon. Viimeisin
esitys oli valtakunnallisessa Voltti2017-tapahtumassa. Ryhmää ohjaa Riikka Asikainen.
Vuoden nuorten ryhmä: Riekkumat, Siilinjärven kansantanssijat
Tämä henkilö on ohjannut pohjoissavolaisia lasten ja aikuisten kansantanssiryhmiä
vuosikymmeniä… ja ohjaa niitä vieläkin. Omalla työllään hän on ollut edistämässä lasten ja
nuorten, miksei aikuistenkin, kasvamista hyviksi ihmisiksi ja kunnon kansantanssijoiksi. Suuri ja
nöyrä kiitos tästä upeasta työstä.
Vuoden kansantanssiohjaaja: Sari Hirvonen, Kuopion tanhuujat

Tämä nuorimies tuli ja otti nuorisotilan haltuun. Hän on innokas ja utelias vapaaehtoistoimija joka
ei pelkää uusia haasteita. Vaikuttaa siltä, että hän jopa innostuu niistä. Huipputyyppi!
Vuoden tulokas: Juuso Lökfors, Kuopion seudun Nuorisoseura ja Julkulan nuorisotila

Tämä henkilö on tehnyt harrastuksestaan itselleen ammatin. Hän toimii lasten ja nuorten kerhoohjaajana, vetää ja suunnittelee lasten leirejä, toimii esimiehenä, on ehdottoman rauhallinen,
suvaitsevainen ja puolueeton omassa työssään.
Vuoden ohjaaja: Tatu Parviainen, Kuopion seudun Nuorisoseura ja Julkulan nuorisotila

Näiden kahden rautarouvan vapaaehtoistyö nuorisoseuroissa on yhteenlaskettuna kestänyt yli
vuosisadan ja jatkuu edelleen. Heillä molemmilla on myös vuosikymmenten kokemus
nuorisoseurojen mitä moninaisimmista vapaaehtois- ja luottamustöistä.
Omalla pyyteettömällä toiminnallaan he ovat esimerkkinä ja esikuvana meille kaikille.
Siitä suuri kiitos.
Kunniamaininta elämäntyöstä nuorisoseurassa: Helga Pitkänen ja Maija Kuosmanen,
Palonurmen Nuorisoseura

Pohjois-Savon Nuorisoseurojen liiton johtokunta on säännöllisesti ja systemaattisesti kiertänyt
omaa jäsenkenttäänsä. Johtokunnan kokoukset ja yleiset kokoukset on järjestetty paikallisissa
nuorisoseuroissa eri puolilla isoa maakuntaa. Kilometrejä ei ole laskettu vaikka niitä on tullut
kymmeniätuhansia (Jussi laski ne kumminkin). Nämä kaikki kilometrit ja käytetty aika on tehty
maakunnallisen nuorisoseuratyön hyväksi ….. ja nyt voi rehellisesti vielä tunnustaa että HYVÄSSÄ
SEURASSA. Vilpitön kiitos Teille kaikille siitä.

Kunniamaininta maakunnallisesta nuorisoseuratyöstä: Aila Tikkanen, Arja Lipponen, Tiina
Jaakkola, Anu Jestoi, Mia Tuovinen, Seija Niskanen ja Jouni Kekkonen.
Tämä seitsemäntoistavuotias (ja kuukauvet piälle) ikiliikkuja löydettiin Leppävirtalaisen
nuorisoseurantalon takapenkistä. Hänet pelastettiin jääkiekolta ja värvättiin keskusseuraan,
valittiin Suomen Nuorisoseurojen Liiton hallitukseen ja valtuustoon ja vaikka mihin.
Tämä ihana ihminen rakastaa muita ihmisiä ja uskaltaa myös puolustaa heikompaa. Suuri kiitos
sinulle Anita.
Vuoden mummo erikoispalkinto meiltä kaikilta Sinulle : Anita Jämsén

