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SALVAN VAPAAEHTOISTYÖ 
 
Salvan yhdistystoiminnan kantavia asioita on alusta asti ollut vapaaehtoistyö. 
Antaessaan saa – tule tekemään merkityksellistä, mielekästä ja tarpeellista 
työtä. Tuot apua ja iloa Ilolansalon asukkaille sekä Salvan muille asiakkaille. 
 
Vapaaehtoistyössä voi toimia yksilö, työyhteisö tai esimerkiksi esiintyjäryhmä.  
 
TEHTÄVÄT 

 
Vapaaehtoistyön tehtävät ovat erilaisia, sinun vahvuuksistasi nousevia 
tehtäviä,  
jotka eivät edellytä ammattiosaamista. Voit antaa panoksesi 
vapaaehtoistyöhön monella tavalla. Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja 
haastattelee sinut ja yhdessä pohditaan, mikä olisi oikea tehtävä juuri sinulle.  
 
Esimerkkejä vapaaehtoistyöstä 
 

• Voit ohjata tai avustaa sinulle mieluisassa ryhmätoiminnassa,  
esimerkiksi auttaa heikkonäköistä bingonumeroitten merkkaamisessa, 
pelata lautapeliä asukkaan kanssa pelikerhossa tai laulaa yhteislauluja 
muistisairaan kaverina 

• Voit hakea asukkaan lenkille raikkaaseen ilmaan tai osallistua yhteiseen  
sauvakävelyyn ja jutustella mukavia lenkin aikana 

• Voit tulla avustamaan SALVAn tapahtumiin, vaikka Seniorimessujen 
kahvioon myyjäksi tai pihafestareille tanssittajaksi 

• Voit tulla esiintymään palvelukeskuksen tapahtumiin, soittamaan, 
laulamaan, lausumaan runoja tai esittämään sirkustemppuja 

• Voit olla SALVA ry:n kannatusystävänä tukemassa yhdistyksen toimintaa 
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TEHTÄVÄÄN SITOUTUMINEN 
 

Saat itse määritellä, miten usein ja mitä tehtäviä haluat tehdä. Vapaa-
ehtoisvastaava käy kanssasi läpi henkilökohtaisesti mihin sitoudut.  
 
Vapaaehtoisvastaava tekee kanssasi vapaaehtoistyön sopimuksen, jota 
päivitetään tarvittaessa esimerkiksi ”mitä kuuluu vapaaehtoiselle” – 
keskustelun yhteydessä aktiivisten vapaaehtoisten kanssa. Sopimuksessa 
sitoudut vaitiolovelvollisuuteen ja Salvan arvoihin. Tehtävääsi perehdytetään. 
Salva ry vastaa toiminnasta, ja olet vapaaehtoistehtävää tehdessäsi 
vakuutettu Salva ry:n toimesta. Ilolansalon henkilökunnalta voi aina kysyä 
neuvoa, jos jokin asia askarruttaa.  
 
Vapaaehtoisvastaava antaa sinulle kuvallisen henkilökortin, jota sitoudut 
käyttämään toimiessasi. Näin muut talossa toimijat tietävät henkilön roolin. 
 
VAPAAEHTOISTYÖN TILASTOINTI  

Toivomme, että vapaaehtoisena kirjaat tekemäsi työt ylös, jotta tiedämme, 
kuinka paljon yhdistyksessämme arvokasta vapaaehtoistyötä tehdään. 
Samalla se on todiste, että olet ollut meillä vapaaehtoistyössä ja olet samalla 
vakuutuksen piirissä. 
 
Viimeistään vuoden lopussa palautat kirjaamasi työtunnit vapaaehtois-
vastaavalle esimerkiksi sähköpostitse. Jos toimit ryhmänohjaajana, riittää, että 
pidät kirjaa ryhmään osallistuvista ja merkitset itsesi samaan listaan. Nämä 
listat palautetaan myös vapaaehtoisvastaavalle. 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. Sitoutuneille, viikottain/aktiivisesti toimiville vapaaehtoisille 
mahdollistamme ruokailun toimintapäivinä. Näistä SALVAn johtoryhmä tekee 
päätöksen 2 kertaa vuodessa. 
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TIEDOTTAMINEN JA YHTEISTYÖVERKOSTO 

Liittymällä sähköpostituslistalle, saat joka kuukausi vapaaehtoispostia, jossa 
tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja liitteenä on aina tulevan kuukauden 
Ilolansanomat.   
 

Yhteisiä vapaaehtoistenpalavereita 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. 

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. Elämän-
kokemuksella 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. 

Lisätiedot 
Anu Hirvikorpi 
Palvelujohtaja/vapaaehtoisvastaava 
044 7213 356 
anu.hirvikorpi@salva.fi 


