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HUOMIONOSOITUKSET 30-VUOTISJUHLAVUODEN KUNNIAKSI 

 

Vetelin poikakuoron Tuki ry on anonut ja saanut Nuorten Kuoroliiton hallitukselta  

huomionosoituksia alla luetelluille poikakuorotoiminnassa ansioituneille henkilöille. 

Kuoron johtajalle Simo Kankaalle SULASOL:n liittohallitus on möntänyt standaarin.   

Mitalit ja huomionosoitukset jaettiin  24.5.2015 Vetelin kirkossa pidettävän 30-

vuotisjuhlakirkkokonsertin jälkeen Vetelin seurakuntatalolla pidettävässä 

kuorolaisten, soittajien ja vanhempien juhlassa.   

 

Vetelin poikakuorolla on käytössään oma huomionosoituskäytäntö 5, 10 tai 15- 

vuotta kuoron toiminnassa mukana olleille kuorolaisille. Nyt saadut valtakunnallisen 

toimijatahon merkit on tarkoitettu pääosin pitkäaikaisesti (yli 15 vuotta) ja 

ansiokkaasti kuoron toiminnassa mukana olleille. Ne myönnettiin juhlavuonna 

seuraavasti: 

 

Miika Kangas    kultainen ansiomerkki    

- aktiivinen kuorolainen poikakuoron perustamisesta alkaen eli yhteensä 30 vuotta 

poikakuorotoimintaa 

- aktiivinen ja sitoutunut kuorotoimija, joka ohjaa ja ottaa hyvin huomioon 

nuoremmat ja aloittavat kuorolaiset  

- toimii myös kuoroa säestävän kitararyhmän aktiivisena jäsenenä sen 

perustamisesta alkaen 

 

Riitta Jäger  hopeinen ansiomerkki 

- Vetelin poikakuoron tuki ry:n kirjanpitäjä ja rahastonhoitaja 30 vuotta eli kuoron 

perustamisesta alkaen   

 

Tuomo Siponkoski  hopeinen ansiomerkki 

- aktiivinen kuorolainen, jolla 20 vuotta poikakuorotoimintaa 

- kuoroa säestävän kitararyhmän jäsen 

 

Veikko Siponkoski hopeinen ansiomerkki 

- Vetelin poikakuoroa säestävän miesäänistä kootun kitararyhmän johtaja ja 

kitararyhmän perustaja  

- yli 10 vuotta työtä poikakuoron tukena  

- kuoron valokuvaaja 
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Jarmo Luomala pronssinen ansiomerkki 

- aktiivinen kuorolainen, jolla 16 vuotta poikakuorotoimintaa 

- kuoroa säestävän kitararyhmän jäsen 

- kuoron kotisivujen atk-tekninen ylläpitäjä  

 

Tuukka Jussinmäki  pronssinen ansiomerkki 

- aktiivinen kuorolainen, jolla 16 vuotta poikakuorotoimintaa 

 

Juho Purola  pronssinen ansiomerkki 

- aktiivinen kuorolainen, jolla 16 vuotta poikakuorotoimintaa 

- kuoroa säestävän kitararyhmän jäsen 

 

Matti Pohjoisaho  pronssinen ansiomerkki 

- aktiivinen kuorolainen, jolla 15 vuotta poikakuorotoimintaa 

- kuoron säestäjä pianolla ja erityisen ansiokkaasti urkurina 

 

 

Vetelin poikakuoron johtaja Simo Kangas on saanut Heinz Hofmann –mitalin 2005 

poikakuoron 20-vuotistoiminnan vuotena Nuorten kuoroliiton korkeimpana huomion 

osoituksena.  Hän sai nyt SULASOlin standaarin kuoron perustajalle ja johtajalle 

sopivana huomionosoituksena 30-vuotisesta työstä poikakuorotoiminnan hyväksi.  

Simo Kangas on toiminut monen eri kuoron johtajana, mutta poikakuorotoiminta on 

erityisesti hänen sydäntään lähellä.   

 

Nuorten Kuoroliitto ry. on Suomen lapsi- ja nuorisokuorojen valtakunnallinen 

keulakuva. Se edistää, tukee ja tekee tunnetuksi nuorten kuorolauluharrastusta, 

toimii tiedottajana, asiantuntijana ja yhdyssiteenä alan eri tahojen kesken sekä 

järjestää tapahtumia, konsertteja ja koulutusta.   

 

Toiminnanjohtaja Outi Raudaskoski oli luovuttamassa Nuorten Kuoroliiton 

myöntämiä mitaleita sekä SULASOLin (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry) 

huomionosoitusta.  SULASOL-standaarin Sulasolin liittohallitus voi myöntää 

kunnianosoituksena jäsenjärjestölle, jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai 

yksityiselle henkilölle tunnustuksena toiminnasta liiton päämäärien hyväksi. 

 

Vetelissä 24.5.2015 

 

Vetelin poikakuoron tuki ry 

Manu Purola 

pj 
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