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Mitä on Y-kiltaliike?
Mikä on tärkeää Y-killassa?
Mitä on hyvä johtajuus?
Mikä on kiltatoiminnan runko?
Mitä on henkilökohtainen
kehittyminen?
Mitä pitäisi työryhmien tehdä?
Mitä ovat hyvät tavat?
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Mitä on Y-kilta
kiltaliike?
Y-kiltaliike
kiltaliike on aikuisten yhteisö, joka
työskentelee yhdessä perustaen
toimintansa Jeesuksen Kristuksen
opetukseen.
Toiminta tukee näiden arvojen mukaisia
organisaatioita paikallisesti, kansallisesti ja
kansainvälisesti joko suoralla tuella tai
varainhankinnalla. Tuki kohdistetaan
kohdist
humanitaarisille organisaatioille
organisaatioi erityisesti
NMKY:lle ja muille organisaatiolille,
organisaatiolille jotka
työskentelevät lasten
n ja nuorten hyväksi.
Y-killat muodostavat myös yhteisön ja
j
verkoston perheille ja yksinäisille ihmisille.

Mikä on tärkeää Y-killassa??
Hyvä kiltatoiminta
Demokraattiset periaatteet arvostetaan korkealle.
Johtajat valitaan vapailla vaaleilla ja
kiistakysymykset hoidetaan rakentavalla tavalla
hyvässä ja ystävällisessä hengessä.
hengessä
Jäseniä arvostetaan ja vastuut ja tehtävät jaetaan
heille tasapuolisesti.
Tavoite on, että jokainen jäsen tuntee olonsa
hyväksi.
Ohjelma laaditaan vaihtelevaksi ja kiinnostavaksi
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Mitä on hyvä johtajuus?
johtajuus
Koulutus ( muun muassa).
Johtajana
Osallistut piirin ja alueen
koulutustilaisuuksiin
Koulutat killan jäseniä niin, että he
ymmärtävät Y-kiltaliikkeen
Y
periaatteet,
rakenteen, rahastot ja ohjelmat kuten
esimerkiksi: Time of Fast Global Fund
ohjelma (TOFGF), Veljesrahaston (BF),ohjelman
(BF),
Extension tukiohjelman
tukiohjelma (Y's Extension
Support Program, YES), Endowment
Endowmen
rahasto (EF) ja Alexander koulutus
rahaston
rahasto (Alexander Scholarship Fund)
rahaston
Vahvistat ja parannat omaa
Vahvista
persoonallista kehittymistäsi. Pidät
Pidä huoli
to
toveruudesta
ja yhteisöllisyydestä ja
osoita empatiaa.
osoitat

Mikä on kiltatoiminnan runko?
runko
Killan toiminnalle on luotava kiinnostava ohjelma
seuraavalle puolivuotiskaudelle tai koko vuodelle.
Kokouspäivien on oltava säännöllisiä.
säännöllisiä
Eri tehtäviä varten on muodostettävä
työryhmiä.
Kullekin työryhmälle on annettava tarkoin
määritellyt tehtävät.
tehtävät
Kullekin
lekin työryhmälle on määriteltävä
puheenjohtaja
Asialista on lähetettävä ennen työryhmän
kokousta jäsenille.
Muistio on kirjoitettava joka kokouksesta.
Puheenjohtajan tehtävää on kierrätettävä
jäsenten kesken työryhmissä ja killassa.
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Mitä on henkilökohtainen
kehittyminen
Kykene johtamaan kokouksia
Kykenet
Kykenet laatimaan muistiot
Kykene
kokouksista
Pystytt pitämään puheen
Pystyt käyttämään
audiovisuaalisia laitteita
Johdat
ohdat yhteistyötä
Olet hyvä kuuntelija ja ymmärrät
ymmär
toisten mielipiteitä

Mitä työryhmien pitäisi tehdä
Työryhmän tehtäviä on:
Tehdä ohjelma killan kokoukseen.
kokoukseen
Järjestää killan ohjelmat ja aktiviteetit
Hoitaa killan raha-asiat
asiat
Löytää uusia jäseniä kiltaan.
kiltaan
Järjestää illanviettoja.
Järjestää exkursioita ja vierailuja yrityksiin
Varmistaa, että kilta tietää ja toimii
kansainvälisten ohjelmien kuten "Time of
Fast" ja "Brotherhood Fund"hyväksi.
Fund"
Järjestää varainkeruutapahtumia kuten
konsertteja ja juhlia.
Varmistaa, että killalla on
o
arkistointijärjestelmä, jonka
jo
avulla päästään
käsiksi vanhoihin ohjelmiin ja muistioihin.
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Mitä ovat hyvät tavat?
tavat
Varmistetaan hyvä suunnittelu.
suunnittelu
Varmistetaan uusien jäsenien hankkiminen kiltaan.
Järjestetään käytäntö huomionosoituksille ja lahjoille jäsenten
jäsen
sairauden, syntymäpäivän ja muiden merkkipäivien johdosta.
johdosta
Luodaan käytäntö senioreita varten: Varmistetaan,, että ikääntyneet
jäsenet ovat vielä tervetulleita vaikka ovatkin vähemmän aktiivisia.
Luodaan käytäntö avustuksille: Mitä apua ja kenelle kilta tarjoaa.
tarjoaa
Luodaan menettelytapa,
menettelytapa jolla kutsutaan mahdollisia jäseniä vieraiksi.
vieraiksi
Tehdään suunnitelma uusien
uus jäsenien
en perehdyttämiseen..
perehdyttämiseen.
Luodaan käytäntö leskiä varten,, jotta heillä vielä olisi yhteys kiltaan
ja että he nauttisivat yhä sen yhteisöllisyydestä.
yhteisöllisyydestä
Annetaan rahallista
sta apuaa jäsenille, jotka haluavat osallistua
Y-kiltojen
kiltojen kokouksiin.
kokouksiin
Toimi
oimi ja innovoi ennakoivasti.
ennakoivasti
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Tämä vihkonen on tarkoitettu työkaluksi
käytettäväksi killassa:
killassa
Auttamaan
tamaan jäsenten huolenpidossa
Avusta
vustamaan presidenttiä ja
varap
varapresidenttiä
Tukeemaan työryhmiä
Innosta
Innostamaan
jokaista Y-kiltalaista
kiltalaista
näkemään, kuinka hän voi hyötyä
näkemään,
jäsenyydestä
Informaatioksi uudelle jäsenelle

ASD Membership conservation
Jens Byskov
Jens_byskov@mail.dk
byskov@mail.dk
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