
Miten palkita vapaaehtoisia? 

Nuorisoseuroissa on paljon erilaisia tapoja kiitää ja palkita vapaaehtoisia heidän tekemästään 

arvokkaasta työstä. Kokosimme yhteen erilaisia tapoja – valitse näistä tai keksi itse vielä uusia 

tapoja! 

1. SANO SE ÄÄNEEN 

Ehkä tärkein ja merkittävin palkitsemisen muoto on aito kiitos, jonka joku sanoo, kun siihen on 

aihetta. Muista antaa positiivista palautetta välittömästi aina kun siihen on aihetta. Sillä mennään jo 

pitkälle! 

2. ANSIO- JA TUNNUSTUSMERKIT 

Perinteinen ja virallinen tapa on hakea ansioituneelle ja ahkeralle vapaaehtoiselle ansio- tai 

tunnustusmerkkiä. Ansiomerkit myönnetään erityisesti nuorisoseuratoimintaa kehittävästä 

järjestöllisestä toiminnasta ja tunnustusmerkit sitoutuneesta omasta harrastustoiminnasta. Samalle 

henkilölle voidaan myöntää merkkejä molemmista sarjoista. Sarjat ovat keskenään samanarvoiset. 

3. HERMANNI JA HERMANSKA -ARVONIMET 

H-arvonimen voivat saada yli 50-vuotiaat nuorisoseuratoiminnassa mukana olleet ja 

nuorisoseuratoimintaan merkittävästi vaikuttaneet nuorisoseuraveteraanit ja nuorisoseuratoimintaa 

merkittävällä tavalla tukeneet sidosryhmien edustajat.  

4. EHDOTA VUODEN TUNNUSTUKSEN SAAJAKSI 

Suomen Nuorisoseurat palkitsee vuosittain vuoden nuorisoseuran, nuorisoseuralaisen ja ohjaajat 

sekä vuoden tanssiteon, teatteriteon sekä Hermannin. Myös aluetoimistot jakavat omalla alueellaan 

tunnustuksia. Tee hyvä toiminta näkyväksi ja tee omat ehdotuksesi. 

5. JÄRJESTÄ JUHLAT TAI KARONKKA 

On hyvä muistaa juhlia, silloin kuin on sen aika! Urakan päätteeksi tai onnistumisen jälkeen voi 

keittää kakkukahvit tai järjestää kunnon juhlat vapaaehtoisille. Hyvä tunnelma ja yhteisöllisyys 

innostaa edelleen! 

6. TARJOA ELÄMYS 

Mitä jos kustantaisitte kesäteatteriporukalle matkan Teatterilaivalle? Tarjoaisitteko nuorelle 

apuohjaajalle kansantanssi ohjaajakoulutuksen? Nauttisitteko johtokunnan kanssa teatteri-illasta 

seuran piikkiin? 

 

7. MYÖNNÄ TODISTUS TAI DIPLOMI 

Todistus tehdystä vapaaehtoistoiminnasta on monelle arvokas dokumentti haettaessa opiskelu- tai 

työpaikkaa. Vapaamuotoisempien diplomien keksiminen ja myöntäminen voi olla myös hauska tapa 

– kuka on seuranne vuoden innostaja tai talkooleipuri? Nuorisoseurojen työkalupakista löydät 

valmiin todistuspohjan todistukselle. 

8. TILAA PUODISTA LAHJA 

Monesti miettii, että mitä ihmettä sitä voisi antaa lahjaksi vapaaehtoiselle. Kurkkaa Nuorisoseurojen 

Puoti –verkkokauppaan ja tilaa vaikka Nuorisoseuralaseja tai hupparit koko porukalle oman seuran 

logolla! 



9. JÄRJESTÄ YLLÄTYS 

Yllätys voi olla pieni lappu pöydällä, kukkakimppu tai vaikka talkooporukalle järjestetty retki. Pieni 

vaivannäkö ja salamyhkäisyys nostavat homman vielä uuteen arvoon. 

10. TUNNUSTA JULKISESTI 

On myös hyvä tuoda onnistumisia ja arkista aherrusta erilaisissa vapaaehtoistehtävissä esiin. Muista 

kiittää ja tehdä näkyväksi tätä seuran eteen annettua panosta esille puheissa erilaisissa tilaisuuksissa. 

Vapaaehtoisia voi myös nostaa esille omassa viestinnässä esim. Esittelemällä toimijoita somessa tai 

tekemällä heistä ja heidän toiminnastaan jutun vaikka paikallislehteen. Voit myös osallistua #nskiitos –

kampanjaan kiittämällä jotakuta omalla nuorisoseurapolullasi vaikuttanutta henkilöä. 

 


