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Hämmästelyä
Ihmettelyä
Asioiden tutkimista
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Jaettua tilaa
Jaettua oloa
Jaettua iloa

JUU

Sanotaan mielellään, juu!
Lähdetään mukaan, liitytään
Kokeillaan

S

Suunnitelmallista etenemistä
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kati.koukonen
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Laura
p. 040 710 3226
laura.muikku
@kakspy.com

YOU
NAME IT!

SINUSTAKO VERTSIKKA?

Tuu mukaan toimintaan!

ARVOISUUS JA VASTAVUOROISUUS
Vapaaehtoistoiminnassa toimit tasa-arvoisella ihmiseltä ihmiselle -periaatteella.
Tavoitteena on hyvävuorovaikutteinen tilanne.

Kulttuuripaja KULTA etsii riveihinsä 18-35 -vuotiaita

EI AMMATILLISTA
Sinulta ei odoteta ammattilaisen otteita tai pätevyyttä.

ohjaajia eli vertaisohjaajia eli Vertsikoita.

LUOTETTAVUUS JA SITOUTUMINEN TOIMINTAAN
Vertaisohjaaja koulutuksessa sinulle kerrotaan, mihin sitoudut toimintaan
osallistuessasi. Vaikka toimimme vapaaehtoisuuden periaatteen pohjalta,
yleensä toiminta vaatii jonkin asteista sitoutumista.
Toiminta perustuu molemminpuoliseen luottamukseen
vapaaehtoisen ja henkilökunnan välillä.

Kulta-pajan toiminta perustuu vertaisohjaajien
itsensä suunnittelemaan tekemiseen. Pajalla saa
kehitellä ja visioida luovia ja liikunnallisia ryhmiä.
Toiminta on täysin vapaaehtoista vapaa-ajalla
tapahtuvaa maksutonta ajanviettoa.

kouvolalaisia toiminnallisesti vertaisuuden

LUOTTAMUKSELLISUUS JA VAITILOVELVOLLISUUS
Toiminta on luottamuksellista, eikä vapaaehtoisena voi edes läheisilleen kertoa
tehtävässä toimiessaan kuulemiaan tai näkemiään asioita.
Vaitiolovelvollisuus näistä asioista jatkuu myös toiminnan lopettamisen jälkeen.

Jos oot hyvä jossain, tuu opettamaan se muillekkin.
Jos oot kiinnostunut jostain,
kasaa samanhenkisten ihmisten porukka yhteen.

SUVAITSEVAISUUS JA PUOLUEETTOMUUS
Vapaaehtoisena vertaisohjaajana olet Kulttuuripajan jäsen.
Omat henkilökohtaiset mieltymyksesi tai poliittiset ja uskonnolliset mielipiteesi eivät
saa vaikuttaa toimintaasi vapaaehtoisena tai siihen, miten muihin suhtaudut. Vapaaehtoisella on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta toiminnassa kunnioitetaan kaikkien näkökulmia ja suvaitaan kaikki kansallisuudesta, uskonnosta tai ajatuksista riippumatta.

Vertaisohjaajana pääsee järjestämämme ilmaisen
koulutukseen jälkeen ohjaamaan pajalaisille omien
mielenkiinnon kohteiden mukaista toimintaa. Bujoilua,
pelaamista, musaa, cosplayta, maalausta, draamaa,
sählyä, valokuvausta, leffoja, tubettamista,
sukan kutomista, hengailuu, lautapelejä,
alpakka agilityä...

AUTETTAVAN EHDOILLA MENEMINEN
Auttamishalusta huolimatta vertaisohjaaja ei voi tehdä päätöksiä toisen puolesta, vaan
toimit tukena ja jätät tuettavalle henkilölle ratkaisuvapauden omiin asioihinsa liittyen.
YHTEISTYÖ
Vertaisohjaaja toimii avoimessa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vuoropuhelu mieltä
painavista asioista tai vapaaehtoistoiminnan haastavista tilanteista puretaan
työntekijän kanssa. Aina on tuki lähellä.
OIKEUS TUKEEN JA OHJAUKSEEN
Vastuu vapaaehtoistoiminnasta ja vertaisohjaajien jaksamisesta on henkilökunnalla.
Vapaaehtoisille järjestetään virkistystoimintaa ja tehtävän luonteesta riippuen
työnohjauksellisia keskusteluhetkiä.
MAHDOLLISUUS KASVAA IHMISENÄ
Vertaisohjaajuuteen sisältyy ajatus sosiaalisen pääoman kartuttamisesta ja ihmisenä
kasvamisenmahdollisuudesta. Toiminnan on tarkoitus tuottaa iloa tekijälleen
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YHDESSÄ MUIDEN KANSSA,
TEHDÄ SITÄ MISSÄ ON HYVÄ,
TUKEA MUITA,
POIS KOTOONTA,
SAMAN HENKISTÄ PORUKKAA,
HYVÄÄ FIILISTÄ,

MATERIAALIA OMAAN
TEKEMISEEN,
VÄLINEITÄ HARRASTAA,
VÄYLIÄ ETEENPÄIN,
OLLA SEMMOINEN KUN ON,
JA ILMAISTA KAHVEETA
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