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Kouvolan Voimaringin tiedote sote-järjestöjen palkitsemiskulttuurin 

kehittämisestä       

 

”Arvon mekin ansaitsemme” 
Vaikka vapaaehtoistoiminta on usein arkista ja joskus haastavaakin, niin sille on ominaista siitä saatu ilo ja 

hyvä mieli. Huomaavatkohan kaikki ahertajat silti yhteiseksi hyväksi tekemänsä työn todellisen arvon? Ja 

toisinpäin: taitaa olla niin, että vasta pieni osa tunnustusta ansaitsevista vapaaehtoisista on saanut sitä 

riittävästi pyyteettömästä työstään.  

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä eli sote-järjestöjä on Kouvolassa lähes 200 ja niissä on tuhansittain jäseniä. 

On epäilemättä haastavaa pysyä yhdistyksissä ajan tasalla palkitsemisen tarpeista, löytää sopivia keinoja 

tunnustuksen antamiseen ja olla tasapuolinen palkintojen myöntämisessä. Voimarinki toivoo silti 

järjestöjen tarttuvan uudella innolla kiitoksen ja tunnustuksen antamisen lisäämiseen eli 

palkitsemiskulttuurin kehittämiseen. 

Kiitosgaala ja Valovoimainen Vapaaehtoinen -palkinto 
Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto Voimarinki on jo muutaman vuoden järjestänyt 

marraskuussa Kiitosgaalan. Se tarjoaa järjestöjen itse myöntämien palkintojen luovuttamiselle hyvät 

puitteet ja tuo vapaaehtoistyölle sen ansaitsemaa näkyvyyttä.  

Kouvolan kaupunki perusti vuonna 2014 Voimaringin aloitteesta Valovoimainen Vapaaehtoinen -palkinnon. 

Kaupunki myöntää palkinnon vuosittain erityisen ansioituneelle sote-järjestön vapaaehtoiselle henkilölle tai 

henkilöille. Palkinto luovutetaan järjestöjen ja kaupungin yhteisöpalvelujen yhdessä järjestämässä 

tilaisuudessa. 

Seuraava Kiitosgaala ja Valovoimainen Vapaaehtoinen palkintojuhla on tiistaina 20.11.2018. 

Kuusankoskitalon Voikkaa-salissa. Tilaisuuden toteutustapa on uudistettu: se on nyt avoin kaikille 

kouvolalaisille ja se on siirretty iltaan. Kahvitus on klo 16.30 alkaen. Tilaisuuden avaus on klo 17, sitten on 

Kuusankosken teatterin esitys ja sen jälkeen Valovoimainen vapaaehtoinen -palkinnon luovutus ja 

järjestöjen Kiitosgaala. 

Kysy miten oma järjestösi palkitsee jäseniään! 
Jos olet jonkun järjestön jäsen tai aktiivitoimija, niin kysy, kuinka tunnustusta ansaitsevat vapaaehtoiset 

kiitosta nyt jo saavat. Entä riittääkö se? Kysy myös, kuinka järjestösi osallistuu tulevaan Kiitosgaalaan. 

 

Kouvolan Voimaringin toimijoiden puolesta 

 

Jari Kukkola     Ilkka Haapamäki  

Verkoston vetäjä     Verkoston jäsen 

voimarinki@gmail.com  

040 546 7377     ilha@fimnet.fi / 040 643 649) 
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 Kouvolan Voimarinki 
Kouvolan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto Voimarinki on Kouvolassa toimivien 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoisten sekä ammatillisten toimijoiden avoin verkosto, jonka 

tavoitteena on mm. edistää Kouvolan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöjen verkottumista ja 

kumppanuutta, lisätä järjestötoiminnan tunnettavuutta sekä yhdistää voimavaroja. Yhteistyötä 

pyritään vahvistamaan niin järjestöjen kesken kuin julkisen sektorin kanssa. Verkosto on toiminut 

nykymuodossa vuodesta 2009 lähtien, mutta juuret ovat 2000-luvun alussa. 

 

 


