TERVETULOA
Savonlinnan seurakunnan
VAPAAEHTOISEKSI

VAPAAEHTOISTOIMINTA KIRKOSSA
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vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa
antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisuutta ja
kristillisyyttä
on palkatonta toimintaa yhteisön ihmisten hyväksi
on luottamuksellista toimintaa
ei korvaa ammattityötä vaan täydentää sitä
tuottaa iloa ja hyvää mieltä mukana oleville, joten se ei saa
muodostua ikäväksi pakoksi
seurakuntalainen voi olla vapaaehtoinen tai
vapaaehtoistoiminnan kohde
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•
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•

•
•

•
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VAPAAEHTOINEN
•

osallistuu toimintaan oman elämäntilanteensa mukaan ja
päättää itse, kuinka paljon aikaa toimintaan käyttää
• on luotettava ja tekee ajallaan ja mahdollisimman hyvin ne
tehtävät, jotka hän on luvannut tehdä
• ei tuputa omia käsityksiään, ei tuomitse eikä pyri vaikuttamaan
muiden käsityksiin
• ei julista omaa hengellistä tai poliittista kantaansa
• kunnioittaa ja hyväksyy sen, että ihmisillä voi olla erilainen
tausta ja erilaisia mielipiteitä
• ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta, vaan toimii rinnalla
kulkijana,
kuuntelijana ja tukena
EURAKUNNAN
TYÖNTEKIJÄ
• varaa tehtäväänsä riittävästi aikaa
arvioi vapaaehtoisen soveltuvuuden tehtävään
huolehtii
perehdytyksestä
ja/tai koulutuksesta
• riittävästä
toimii
puolueettomasti
ja huomioi autettavan
VAPAAEHTOISELLA ON OIKEUS
laatii tarvittaessa sopimuksen osapuolten kanssa
itsemääräämisoikeuden
toimii vapaaehtoisen
tukena ja järjestää tarvittaessa
• sitoutua itselleen sopivaksi ajaksi ja itselleen sopivaan
työnohjausta
• toimii autettavan ehdoilla, mutta ei ilman
rajoja
tehtävään
ja myös oikeus kieltäytyä tarjotusta tehtävästä
• perehdytykseen, tukeen ja ohjaukseen
• vapaaehtoisille ei saa aiheutua muita •kuluja
kuinopastusta
matkakulut
saada etukäteen
siihen, miten toimia ja kehen ottaa
APAAEHTOISUUDEN PÄÄTTYMINEN
yhteyttä ongelmatilanteissa
• lasten kanssa toimiva vapaaehtoinen •antaa
luvan
olla antamatta
yhteystietojaan asiakkaille/autettaville ja
elämäntilanteen muutos (mahdollisuus tulla uudestaan mukaan
muutoinkin olla kertomatta itsestään
rikosrekisteriotteen
hankkimiseen (Eduskunta
on hyväksynyt
• saada toiminnasta iloa ja jaksamista
elämätilanteen
niin salliessa)
• siirtyä muihin tehtäviin
vapaaehtoisella
ei olelasten
enää edellytyksiä
jatkaa
tehtävässä
lain
kanssa
toimivien
vapaaehtoisten
rikostaustan
• toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
vapaaehtoinen ei toimi lupaamallaan tavalla tai toimii
• keskusteluun työntekijän kanssa, eikä hänen tarvitse kantaa
pelisääntöjenselvittämisestä
vastaisesti
(148/2014)
yksin vastuuta asioiden selvittämisestä
vapaaehtoinen ei syystä tai toisesta halua enää jatkaa
• olla oma itsensä tavallisen
ihmisen tavallisin taidoin
•
liitetään
Savonlinnan
seurakunnan
ylläpitämään
rekisteriin
tehtävässään
• olla ihmisenä ihmiselle
•

saada uutta sisältöä elämäänsä - uusia ihmissuhteita ja
vertaistukea
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VAPAAEHTOISELLA ON OIKEUS

V

ON OIKEUS
VAPAAEHTOISELLA ON VELVOLLISUUS
• VAPAAEHTOISELLA
sitoutua itselleen
sopivaksi ajaksi ja itselleen sopivaan
•
• sitoutua
itselleen sopivaksi
ajaksioikeus
ja itselleen kieltäytyä
sopivaan
• • sitoutua vaitiolovelvollisuuteen ja olla kertomatta •
tehtävään
ja myös
tarjotusta tehtävästä
tehtävään ja myös oikeus kieltäytyä tarjotusta tehtävästä
• vapaaehtoistyössä saatuja tietoja ihmisten asioista
• • perehdytykseen,
perehdytykseen,
tukeen ja ohjaukseen
•
tukeen ja ohjaukseen
• ulkopuolisille
etukäteen
opastusta siihen,
miten toimiasiihen,
ja kehen ottaa
noudattaa ottaa
annettuja ohjeita esim. rahankäsittelyn ja •
• • saada
saada
etukäteen
opastusta
miten toimia ••ja •turvallisuuden
kehen
yhteyttä ongelmatilanteissa
suhteen
• olla
antamatta yhteystietojaan
asiakkaille/autettaville ja
• • kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta
yhteyttä
ongelmatilanteissa
•
muutoinkin olla kertomatta itsestään
• • pitää kiinni sovituista asioista ja luvatuista sitoumuks
• • saada
ollatoiminnasta
antamatta
yhteystietojaan asiakkaille/autettaville
ja poisjäännistä ja lopettamisesta
•
iloa ja jaksamista
• • ilmoittaa
• siirtyä muihin tehtäviin
• • ottaa ongelmatilanteissa yhteys työntekijään
muutoinkin olla kertomatta itsestään
•
• toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
• • ilmoittaa työntekijälle, jos asiakkaan tilassa tapahtuu
työntekijän kanssa,iloa
eikä hänen
tarvitse kantaa
• muutoksia
• • keskusteluun
saada toiminnasta
ja jaksamista
•
yksin vastuuta asioiden selvittämisestä
• • huolehtia käsihygieniasta ja siitä, ettei osallistu toimi
• • olla
siirtyä
muihin
•
oma itsensä
tavallisentehtäviin
ihmisen tavallisin taidoin
• sairaana
ihmisenä ihmiselle
• •• olla
toimia
vapaaehtoisena, ei työntekijänä
•
saada uutta sisältöä elämäänsä - uusia ihmissuhteita ja
• vertaistukea
keskusteluun työntekijän kanssa, eikä hänen tarvitse kantaa
•
yksin vastuuta asioiden selvittämisestä
•
• olla oma itsensä tavallisen ihmisen tavallisin taidoin
•
• olla ihmisenä ihmiselle
• saada uutta sisältöä elämäänsä - uusia ihmissuhteita ja
vertaistukea

VAPAAEHTOISELLA ON VELVOLLISUUS
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• sitoutua vaitiolovelvollisuuteen ja olla kertomatta
vapaaehtoistyössä saatuja tietoja ihmisten asioista
ulkopuolisille
• noudattaa annettuja ohjeita esim. rahankäsittelyn ja
turvallisuuden suhteen
• kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta
• pitää kiinni sovituista asioista ja luvatuista sitoumuksista
• ilmoittaa poisjäännistä ja lopettamisesta
• ottaa ongelmatilanteissa yhteys työntekijään
• ilmoittaa työntekijälle, jos asiakkaan tilassa tapahtuu
muutoksia
• huolehtia käsihygieniasta ja siitä, ettei osallistu toimintaan
sairaana

VAPAAEHTOISEN VAKUUTUS
•
•
•
•
•
•
•

Savonlinnan seurakunta on ryhmätapaturmavakuutuksella
vakuuttanut kaikki omassa vapaaehtoistoiminnassaan mukana
olevat henkilöt
vakuutuksen piiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka toimivat
työntekijän ohjauksessa ja ennalta sovituissa tehtävissä
henkilö on vakuutettu vapaaehtoistoiminnan ja siihen
välittömästi liittyvien meno- ja paluumatkojen aikana
tapaturman sattuessa vakuutus korvaa hoidon ensisijaisesti
julkisella sektorilla
tapaturmasta tulee viivytyksettä ilmoittaa vapaaehtoistoimintaa
ohjaavalle työntekijälle vahinkoilmoituksen tekemistä varten
vapaaehtoistoiminnan kohde toimii omalla vastuullaan
tapaturman sattuessa toimitaan yleisten hätäohjeiden mukaan

SEURAKUNNAN TYÖNTEKIJÄ
•
•
•
•

arvioi vapaaehtoisen soveltuvuuden tehtävään
huolehtii riittävästä perehdytyksestä ja/tai koulutuksesta
laatii tarvittaessa sopimuksen osapuolten kanssa
toimii vapaaehtoisen tukena ja järjestää tarvittaessa
työnohjausta

VAPAAEHTOISUUDEN PÄÄTTYMINEN
•
•
•
•

elämäntilanteen muutos (mahdollisuus tulla uudestaan mukaan
elämätilanteen niin salliessa)
vapaaehtoisella ei ole enää edellytyksiä jatkaa tehtävässä
vapaaehtoinen ei toimi lupaamallaan tavalla tai toimii
pelisääntöjen vastaisesti
vapaaehtoinen ei syystä tai toisesta halua enää jatkaa
tehtävässään

HENGELLISYYS VAPAAEHTOISTOIMINNASSA
•
•

Kirkon vapaaehtoistoiminta perustuu Jeesuksen antamaan
esimerkkiin. Jeesus kohtasi ihmisiä rakastaen, kuunnellen ja
kunnioittaen heitä
Uudessa testamentissa kuvataan seurakuntaa ruumiiksi, jossaon
monta jäsentä. Jäsenillä on erilaisia lahjoja ja jokainen saatuoda
omansa yhteiseen käyttöön. Samalla jäsenet huolehtivattoinen
toisistaan, jotta kaikki voivat hyvin.

Uskomme siihen että:
• Jumala antaa halun ja lahjat palvella
• kun palvelemme lähimmäistä, palvelemmeJumalaa
Hengellisyys tarkoittaa tässä sekä uskon ja toivonylläpitämistä että
uskonelämän hoitamista
Hengellisyys vapaaehtoisen ja asiakkaan
välisessävuorovaikutuksessa voi olla rikasta ja molempia
vahvistavaa
• vahvistaa osallisuutta seurakunnan elämässä ja toiminnassa
• antaa mahdollisuuksia toteuttaa seurakuntalaisena jakristittynä
olemista
• dialogisuus on toista kuuntelevaa ja kunnioittavaakohtaamista.
VAPAAEHTOISEN VAKUUTUS
Se välittää Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloa,sillä Jumala
onseurakunta on ryhmätapaturmavakuutuksella
• Savonlinnan
vakuuttanut kaikki omassa vapaaehtoistoiminnassaan mukana
henkilöt
jatkuvassa suhteessa kolmen persoonansa(Isä, Poika •jaolevat
Pyhä
vakuutuksen piiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka toimivat
työntekijän ohjauksessa ja ennalta sovituissa tehtävissä
Henki) kesken
• henkilö on vakuutettu vapaaehtoistoiminnan ja siihen
•

välittömästi liittyvien meno- ja paluumatkojen aikana
tapaturman sattuessa vakuutus korvaa hoidon ensisijaisesti
julkisella sektorilla
tapaturmasta tulee viivytyksettä ilmoittaa vapaaehtoistoimintaa
ohjaavalle työntekijälle vahinkoilmoituksen tekemistä varten
vapaaehtoistoiminnan kohde toimii omalla vastuullaan
tapaturman sattuessa toimitaan yleisten hätäohjeiden mukaan

•
Kaikenlaisista asioista voi ja saa puhua, esim. kuolema, suru,
viha,
•
•
pettymykset, ihmissuhteet jne.

Jos asiakkaalla on haastava elämäntilanne ja hän kaipaa
enemmäntukea tai sielunhoitoa, ota yhteys työntekijään

VOIMAVARAT JA JAKSAMINEN
Seurakunnan antama tuki:
• perehdytys ja selkeä työnkuva
• tuki ja ohjaus, mahdollisuus jutella työntekijän kanssa ja
tarvittaessa saada työnohjausta
• virkistys
• seurakuntayhteys
Vapaaehtoisena olet sekä antamassa että saamassa. Sen takia on
hyvä pohtia, mikä vie voimia ja mikä lisää voimia ja jaksamista.
Mitä sinä olet antamassa ja mitä olet saamassa?
Sinä olet tärkeä ja arvokas. Sinä et ole työntekijä, eikä sinulla ole
työntekijän kokonaisvastuuta toiminnasta. Älä siis ota itsellesi
turhia taakkoja!
Omien voimavarojen tunteminen edistää hyvinvointia ja jaksamista
ja mahdollistaa siten vapaaehtoisena toimimisen. Vapaaehtoisena
toimitaan silloin, kun omat voimat riittävät siihen.
Pysähdy aina välillä miettimään seuraavia asioita omalla kohdallasi:
• Mitä taitoja, kykyjä ja positiivisia ominaisuuksia sinulla on?
• Ketkä ihmiset ovat sinulle voimavarana?
• Mistä asioista saat voimaa ja energiaa?

TUNNISTA TUNTEESI
Tunnista tunteesi ja se, mitä sinussa herää ja tapahtuu:
• Mitä minussa tapahtuu?
• Mitä minuun tarttuu / mitä minusta siirtyy?
• Miltä tuntuu kohdata apua tarvitseva / yksinäinen / toisten
varassa oleva / muistisairas ihminen?
• Minkälaiset tunteet ilahduttavat ja motivoivat minua?
Omien tunteiden tunnistaminen vaatii itsensä kuuntelemista.
Kyky kuulla ja kuunnella omia sisäisiä viestejä auttaa myös muiden
ihmisten kuuntelemista.
Usein toimimme omien tunnetilojemme mukaisesti: kiitollisuus, ilo
ja rakkaus johtavat elämänmyönteiseen käytökseen ja toimintaan.
Omien rajojen tunnistaminen ja niistä kiinni pitäminen:
• Missä menevät minun rajani?
• Mitä ja kuinka paljon haluan antaa itsestäni?
• Kuinka lähelle sallin toisten tulla?
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SAVONLINNAN SEURAKUNTA¤
Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
015 576 800
www.savonlinnanseurakunta.fi

