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VAPAAEHTOISVERKOSTON JOHTAMINEN -SEMINAARI
Tuusulassa 9.11.2019 klo 9.00 – 16.00 (kurssitunnus 1200 19 13129)
Vapaaehtoisverkoston johtaminen -seminaari järjestetään lauantaina 9.11.2019 klo 9.00
-16.00 Puolustusvoimien palvelukeskuksen tiloissa, Rantatie 66, Tuusula. Seminaari on
osa Maanpuolustusjärjestöjen käynnistämää koulutusverkostohanketta.
Tilaisuuden tavoitteena on järjestötoimijoiden osaamisen vahvistaminen
vapaaehtoisverkostojen johtamisessa sekä verkostoituminen eri toimijoiden kanssa.
Päivän ohjelma rakennetaan asiantuntijaluentojen ja keskustelujen sekä
paneelikeskustelun pohjalle.
•

Asiantuntijoiden alustuksissa tarkastellaan vapaaehtoisuutta ilmiönä sekä
verkostojen ja vapaaehtoisorganisaatioiden johtamista teorian ja eri
tutkimusten valossa.

•

Paneelikeskustelussa nostetaan esille käytännön haasteita ja esimerkkejä
hyvistä toimintamalleista. Panelisteiksi on kutsuttu viranomaisedustajan
rinnalla eri kansalaisjärjestöissä kokemusta keränneitä toimijoita jakamaan
kokemuksiaan osaavan fasilitaattorin tukemana.

Seminaari toteutetaan yhteistyöverkoston järjestöjen omilla osallistujavalinnoilla
kohdennettuna kutsutilaisuutena. Seminaari soveltuu hyvin mm. yhdistysten
puheenjohtajille, kurssien ja harjoitusten johtajille tai näihin tehtäviin suuntautuville.
Seminaari on tilaisuuteen hyväksytyille maksuton. Pitkämatkalaisille on varattu
majoitusmahdollisuus.
Osallistujien ilmoittautumiset kootaan MPK:n koulutuskalenterin kautta. Linkki
tilaisuuden ilmoittautumissivulle on tässä. Ensimmäistä kertaa MPK:n
koulutuskalenteria käyttävät rekisteröityvät ennen ilmoittautumista järjestelmän
antamien ohjeiden mukaisesti.
Ilmoittautumisen yhteydessä kokoamme tiedot myös majoitustarpeesta ja
erityisruokavalioista sekä pyydämme kommentteja vapaaehtoisverkoston johtamisen
haasteista paneelikeskustelun syötteiksi ja alustajien valmistautumisen tueksi.
Ilmoittautumisaika tilaisuuteen päättyy 16.10.2019. Pyydämme teitä opastamaan
valitsemanne osallistujat ilmoittautumaan riittävän ajoissa.
Tervetuloa mukaan kaikki MPK:n jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden
valtakunnalliset ja alueelliset toimijat keskustelemaan aiheesta!
Lisätietoja järjestelyistä ja ohjelmasta voitte pyytää allekirjoittaneilta.
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Vapaaehtoisverkoston johtaminen -seminaarin ohjelma 9.11.2019
9.00 – 9.30

Aamukahvi (yöpyjille aamiainen) ja ilmoittautumiset

9.30 – 9.45

Tervetulosanat ja tilaisuuden avaus

9.45 – 10.00

Verkostojohtamisen määritelmä

10.00 – 10.45

Leo Stranius, puheenjohtaja, Kansalaisareena
- Vapaaehtoistoiminta Suomessa nyt ja minne se on menossa

10.45 – 11.00

Tauko

11.00 – 11.45

Tiina Rättilä, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto
- Paikallisyhteisöjen resilienssin mahdollisuudet ja haasteet

11.45 – 12.45

Lounas

12.45 – 13.30

Jari Lepistö, pelastusylitarkastaja, Sisäministeriö, pelastusosasto
- Verkostotoiminnan vapaaehtoisuus vaikuttavuustutkimuksen valossa

13.30 – 14.00

Paneelikeskustelun järjestäytyminen: panelistien lyhyet esittelyt
• Merja Kaija, kyläasiamies, Pohjois-Savoin kylät
• Mia Vettenranta, Pärjätään yhdessä hanke: Satakunnan pilotin vetäjä,
SPR
• Kaarina Suhonen, pääsihteeri, Naisten Valmiusliitto
• Jari Lepistö, pelastusylitarkastaja, Sisäministeriö, pelastusosasto

14.00 – 14.30

Tauko ja mahdollisuus kahvin noutoon

14.30 – 15.45

Paneelikeskustelu
• Fasilitaattorina Matti Virpiaro, toiminnanjohtaja, Uudenmaan
maanpuolustusyhdistys

15.45 – 16.00

Päätössanat ja palautekeskustelu

16.00

Tilaisuuden päättyminen
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