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SALVAN VAPAAEHTOISTYÖ
Salvan yhdistystoiminnan kantavia asioita on alusta asti ollut vapaaehtoistyö. Perustavoite vapaaehtoistyölle on pysynyt vuosien varrella samana. Toisaalta vapaaehtoiset ovat saaneet mielekästä ja tarpeellista tekemistä ja toisaalta Ilolansalon asukkaat sekä Salvan muut asiakkaat ovat saaneet apua ja iloa vapaaehtoisilta.
TAVOITTEENA
• Tarjota toiminta-areena sekä mielekästä ja arvokasta tekemistä ihmisille, joilla
on aikaa yli oman tarpeen.
• Rekrytoida vapaaehtoisia toimijoita Ilolansalon asukkaiden ja muiden Salvan
asiakkaiden avuksi ja iloksi.
• Vapaaehtoistyössä voi toimia yksilö, työyhteisö tai esimerkiksi esiintyjäporukka.
TEHTÄVÄT
Vapaaehtoistyöntehtävät ovat erilaisia jokaisen omien taitojen ja voimien mukaisia
tehtäviä, jotka eivät edellytä ammattiosaamista. Oman panoksensa vapaaehtoistyöhön voi antaa monella tavalla. Uudet vapaaehtoiset haastatellaan ja palkitsevinta
molemmille osapuolille onkin, kun sopiva vapaaehtoistyön kanava löytyy auttajan
omista mieltymyksistä ja vahvuuksista. Vapaaehtoistyöntekijämme osallistuvat niihin
tehtäviin, joihin ei edellytetä ammattiosaamista. Vapaaehtoistyö kehittyy jatkuvasti.
Tarjoamme tukea ja koulutusta säännöllisesti.
Esimerkkejä tehtävistä
• Ulkoilukaverina
• Ryhmätoiminnan ohjaajana
• Avustajana talon tapahtumissa ja tempauksissa
• Avustajana retkillä
• Ilolansalon asukkaan ystävänä – ennalta sovitut tapaamiset
• Ilolansalon tapahtumissa esiintyjänä; soittajana, yhteislaulujen vetäjänä, runojen lausujana jne.
• Puuhapiirissä askartelemassa myyntinurkan tuotteita
• Salvan kannatusystävänä tukemassa yhdistyksen toimintaa
TEHTÄVÄÄN SITOUTUMINEN
Vapaaehtoinen saa itse määritellä, miten usein ja mitä tehtäviä haluaa tehdä. Jokaisen kanssa käydään läpi henkilökohtaisesti mihin sitoutuu.
Jokaisen yksilövapaaehtoisen kanssa tehdään vapaaehtoistyön sopimus, jota päivitetään tarvittaessa. Vapaaehtoistyön sopimuksen myötä sitoudutaan myös vaitiolovelvollisuuteen ja Salvan arvoihin.
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VASTUU
Salva ry vastaa toiminnasta, tekijät ja osallistujat ovat vakuutettuja. Vapaaehtoisella
on vaitiolovelvollisuus.
Vapaaehtoistyön vastuuhenkilö on nimetty Salva ry:n puolesta. Yhteystiedot löytyvät
esitteen takakannesta.
EDELLYTYKSET
Vapaaehtoisten oma jaksaminen on oltava kunnossa. Henkilökohtainen avustaminen edellyttää perehdyttämistä.
TUKI
Alkuhaastattelu, perehdytys, työnohjaus ja nimetty vastuuhenkilö tukevat vapaaehtoista työssään. Ilolansalon henkilökunnalta voi aina kysyä neuvoa, jos jokin asia
askarruttaa. Aktiivisten vapaaehtoisten kanssa käydään kehityskeskusteluita vuosittain tarpeen mukaan.
NIMINEULA
Jokainen vapaaehtoinen on sitoutunut käyttämään nimineulaa tehdessään vapaaehtoistyötä. Näin muut talossa toimijat tietävät henkilön roolin.
VAPAAEHTOISTYÖN KORTTI JA TILASTOINTI
Jokainen vapaaehtoinen saa vapaaehtoistyönkortin. Kaikki toiminta vapaaehtoisena kirjataan ylös, jotta tiedämme, kuinka paljon yhdistyksessämme vapaaehtoistyötä tehdään. Samalla se on todiste, että vapaaehtoinen on ollut meillä töissä ja on
samalla vakuutuksen piirissä.
Kortti palautetaan sen täytyttyä vapaaehtoisvastaavalle, kuitenkin viimeistään vuoden lopussa, jolloin yhteenvetoa laaditaan. Jos vapaaehtoinen toimii ryhmän ohjaajana, riittää, että hän pitää kirjaa ryhmään osallistuvista ja merkitsee itsensä samaan
listaan. Nämä listat palautetaan myös vapaaehtoisvastaavalle. Palautettujen korttien
kesken arvotaan jotakin mukavaa vuoden lopussa.
Tehtyjä vapaaehtoistyön tunteja, ryhmien osallistujamääriä sekä aktiivisten vapaaehtoisten määrää seurataan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.
PALKITSEMINEN
Huomioimme vapaaehtoistoiminnan tärkeyden. Aktiivisille vapaaehtoisille järjestetään koulutuksia, vuosittain yhteinen juhlalounas, retki tai jokin muu palkitsemistilaisuus.
Palauttamalla vapaaehtoistyönkortin on mukana vuoden alussa järjestettävässä arvonnassa.
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TIEDOTTAMINEN JA YHTEISTYÖVERKOSTO
Vapaaehtoisille lähetetään kuukausittain tiedote joko sähköpostitse tai postitse. Tiedote tavoittaa kaikki tiedottamiseen luvan antaneet vapaaehtoiset.
Yhteisiä palavereita järjestetään tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa tiedonkulun lisäämiseksi.
Salva ry kuuluu KumppaRi (kumppanuus rikastuttaa) verkostoon, joka koostuu salolaisista sosiaali- ja terveysalan yhdistysten, järjestöjen sekä Salon seurakunnan vapaaehtoistyötä organisoivista henkilöistä. Verkoston tavoitteena on välittää tietoa ja
järjestää yhteisiä tapahtumia.
TOIMINTASUUNNITELMA
Vapaaehtoistyölle tehdään oma toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa varten
kuullaan vapaaehtoisia. Kuluja katetaan yhdistys- ja asukastoiminnan tuloilla.

VAPAAEHTOISTYÖMME PERUSTUU SALVAN ARVOIHIN
Ihmisen kunnioittaminen, vastuullisuus, ammatillisuus ja tuloksellisuus.
Vapaaehtoistyötä tehdään tavallisen ihmisen taidoin. Elämänkokemuksella on suuri
merkitys. Vapaaehtoistyö on myös tasa-arvoista: eri ihmisten erilaisia taitoja tarvitaan, myös ryhmäläisten erilaiset taidot otetaan huomioon.
Vapaaehtoistyötä tehdään aina osallistujien ehdoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnioitetaan kunkin osallistujan itsemääräämisoikeutta ja pyritään osallistujien itsenäiseen selviytymiseen.
Vapaaehtoistyö on puolueetonta. Arvostetaan toisten vakaumusta eikä tuputeta
omia uskonnollisia tai poliittisia käsityksiä muille. Vapaaehtoistoiminnan tulee olla
luotettavaa ja turvallista: tehdään mitä luvataan ja mahdollisimman hyvin.
Vapaaehtoistyö on vastavuoroista eli antaessaan saa.
Vapaaehtoistyö on aina luottamuksellista. Ulkopuolisille ei kerrota vapaaehtoistyössä esiin tulleita henkilökohtaisia asioita.
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