Suomen Ladun uudet huomionosoitukset taas ehdotettavana
Ehdotuksia jäsenyhdistyksiltä toivotaan 24.2.2019 mennessä
Vuoden vapaaehtoinen, vuoden nuori latulainen, vuoden ulkoilija ja vuoden innostaja: Tällaisia nimityksiä
jaettiin ensimmäisen kerran juhlakokokouksessa Kiilopäällä. Huomionosoitukset ovat jälleen avoinna
ehdotuksille. Jäsenyhdistykset voivat ehdottaa kussakin kategoriassa yhtä vapaaehtoistaan tai jäsentään.
Vuoden vapaaehtoista voivat ehdottaa myös Suomen Ladun työryhmät ja toimikunnat sekä Suomen Ladun
henkilökunta. Huomionosoitusten kriteerit löytyvät tämän sivun lopusta.
Tänä keväänä palkitaan myös Vuoden liikuttaja. Tunnustus myönnetään organisaatiolle, yritykselle tai
taholle, jonka toiminta on liikuttanut suomalaisia valtakunnallisesti merkittävissä määrin. Vuoden liikuttaja
liikuttaa omalla toiminnallaan ihmismassoja, viestii liikunnasta massoille tai on tuottanut uusia innovaatioita
massojen liikuttamiseen. Ehdotuksia tässä kategoriassa voivat tehdä jäsenyhdistykset, Suomen Ladun
työryhmät ja toimikunnat sekä aluetyöryhmät.
Huomionosoitukset ja kiittäminen ovat tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa. Ne ovat erinomainen tapa
jäsenyhdistyksille huomioida omia vapaaehtoisiaan. Eri kategoriat antavat mahdollisuuksia monentyyppisen
vapaaehtoistoiminnan huomioimiseen.
Ehdotukset tehdään nettisivuilla olevalla lomakkeella viimeistään 24.2.2019:
(https://www.webropolsurveys.com/S/A293DB4DAB41E581.par). Perustelut kirjataan lomakkeelle.

Huomionosoitukset ja niille määritellyt kriteerit ovat:
Vuoden vapaaehtoinen
Myönnetään jäsenyhdistyksen vapaaehtoistyön tekijälle (luottamushenkilö, talkoolainen, ohjaaja, tms.), joka
▪ on merkittävällä tavalla edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa
▪ on hoitanut tehtäväänsä erityisen ansiokkaasti, esimerkillisesti tai uudella innovatiivisella tavalla ja
kehittämällä toimintatapoja
▪ suhtautuu asioihin ja ihmisiin myönteisesti
▪ osaa perustella näkemyksensä ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
▪ on luotettava henkilö, joka hoitaa lupaamansa asiat
▪ kykenee tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa
Vuoden nuori latulainen
Myönnetään alle 30-vuotiaalle jäsenyhdistyksen jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti jäsenyhdistyksessä
joko ohjaustehtävissä, tapahtumissa tai luottamustehtävässä.
Vuoden ulkoilija
Myönnetään henkilölle, joka on osallistunut useisiin eri lajeihin ja/tai tapahtumiin ja/tai talkoisiin
vuoden aikana tai on kokeillut ennakkoluulottomasti uusia lajeja ja/tai toimintamuotoja.
Vuoden innostaja
Myönnetään henkilölle, joka
▪ ideoi ja synnyttää uutta toimintaa omassa yhdistyksessä, ehkä yli yhdistysrajojenkin
▪ pitää silmät auki, näkee mahdollisuuksia, hyödyntää hyvät ideat myös oman yhdistyksen ulkopuolelta
▪ kannustaa muita lähtemään rohkeasti mukaan uuteen toimintaan, joko uudeksi jäseneksi tai retkien tai
muun toiminnan ohjaajaksi
▪ auttaa muita onnistumaan tehtävissään
▪ luo hyvää henkeä ja saa porukan toimimaan tuloksellisesti yhdessä
Vuoden liikuttaja
Tunnustus myönnetään organisaatiolle, yritykselle tai taholle, jonka toiminta on liikuttanut suomalaisia
valtakunnallisesti merkittävissä määrin. Vuoden liikuttaja liikuttaa omalla toiminnallaan ihmismassoja, viestii
liikunnasta massoille tai on tuottanut uusia innovaatioita massojen liikuttamiseen. Ehdotuksia voivat tehdä
jäsenyhdistykset, Suomen Ladun työryhmät ja toimikunnat sekä aluetyöryhmät.

