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Kiitos
– pieni suuri sana
Vapaaehtoinen antaa jotain itsestään
Vapaaehtoisuus on yksi A-kiltatoiminnan kuudesta arvosta, ja vapaaehtoiset ovatkin A-kiltojen suurin voimavara. Jokainen A-killan vapaaehtoinen antaa itselleen mitään pyytämättä
jotain itsestään: aikaansa, osaamistaan, läsnäoloaan. Hän kuuntelee ja myötäelää toisen
elämän iloja ja suruja. Hän toimii luottamushenkilönä A-killan hallituksessa ja sitoutuu tähän vastuulliseen tehtäväänsä. Hän huolehtii A-killan ovet auki ja kiinni, hän tiedottaa
A-killan toiminnasta, hän huolehtii yhdistyksen raha-asioista, hän pitää kokousasiakirjat tallessa ja jäsenluettelon ajan tasalla, hän keittää kahvit ja teet, hän saapuu tapaamisiin sovitusti. Hän ei saa työstään palkkaa, eikä sitä odotakaan, mutta varmasti hänestä tuntuisi hyvälle, jos hänen tekemisensä kuitenkin huomattaisiin.

Kiittäminen on pieniä sanoja ja tekoja
Kiittäminen ei ole vaikeaa, vaikka se joskus voi siltä tuntua. Kiittäminen ei vaadi välttämättä
paljon rahaa, jos ollenkaan, eikä suuria eleitä. Kiittäminen voi nimittäin olla ihan pieniä tekoja tai pienenpieniä sanoja.
”Kiitos, sinä teit tuon tosi hyvin!”
”Minulle tuli tosi hyvä mieli, kun kuuntelit minua. Kiitos!”
”Minä leivoinkin meille täksi illaksi pullaa, kun olette minulle niin tärkeitä.”

”Vuoden joku”
A-killassa voidaan huomioida vapaaehtoisia: joulutähti sihteerille tai villasukat puheenjohtajalle. – Lämmittävät mieltä ja jalkoja! Lisäksi voidaan valita vaikkapa



Vuoden kahvinkeittäjä
Vuoden Mr/Mrs Sporttivartti




Vuoden iloisin toipuja
Vuoden autonkuljettaja.
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Kiitos voi tällöin olla vaikkapa kortti, kahvipaketti, halaus tai koko joukon aplodit.
”Sinä olet kuljettanut meidät turvallisesti kaikkiin aluetapaamisiin tänä vuonna.
Kiitos sinulle! Aplodit meidän Vuoden autonkuljettajalle!”

Tapahtumista voimavaroja
Huomioimista on myös se, että A-kilta lähettää vapaaehtoisensa osallistumaan A-Kiltojen
Liitto ry:n järjestämiin koulutuksiin, aluetapaamisiin ja muihin tapahtumiin. Koulutuksissa ja
aluetapaamisissa osallistujat saavat voimavaroja itselleen ja tekemäänsä vapaaehtoistyöhön, mikä hyödyttääkin sitten parTorstaina 20.10. vietetään Suomessa
haassa tapauksessa koko A-kiltaa. – Siispä
ensimmäistä kertaa
tervetuloa vuoden 2017 koulutuksiin ja taKansainvälistä vertaistuen päivää.
pahtumiin!
Vertaistoimijoiden tekemä työ on arvokasta ja
Hallitusedustajan terveiset
se tehdään suurelta osin vapaaehtoistyönä,
joten se ansaitsee erityiskiitoksen.
Vuoden viimeisessä aluekirjeessä haluan
kiittää Mattia, Artoa ja Jukkaa pohjoisen kil***
tatoiminnan tunnetuksi tekemisestä valtakunnallisesti sekä Pohjois-Suomen A-kiltoja
Lauantaina 3.12. vapaaehtoiset ja
hyvästä alueellisesta yhteistyöstä. Erityisvapaaehtoistyö ovat erityisessä valokeilassa,
kiitokseni kohdennan kaikille pohjoisen kilkun vietetään
talaisille toiminnastanne omilla paikkakunVapaaehtoisten päivää.
nillanne, olette arvokkaita.
Tänä vuonna päivän teemana on:
Kiitokset ansaitsee myös aktiivinen ja emKun tukea tarvitaan,
paattinen järjestökoordinaattimme, kiitos
on vapaaehtoinen lähellä.
(Lähde: Kansalaisareena 2016.)
Kirsi.
Tavataan Kaijjaanisa.
Irja

Tapaamisiin Kajaanissa myös minun puolestani!
Tapaamme siis vuoden viimeisessä aluetapaamisessa Kajaanissa 19.–20.11.2016. Siellä
minä rutistan teitä kaikkia kiitokseksi mukavasta vuodesta!

Iloista syksyä A-kiltoihin!
Kirsi
Ps. Kiitokset myös työkaveri-Mikolle, jonka aluekirjeestä sain vinkkejä tähän kirjeeseen!

