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Vapaaehtoisjohtaja
-VERKKOKOULUTUS

Vapaaehtoisjohtaja on
verkkokoulutus sinulle,
joka johdat ja ohjaat
vapaaehtoisia
Teetkö vapaaehtoistyötä muiden vapaaehtoisten
johtajana tai ohjaajana? Haluatko vahvistaa osaamistasi
vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja
kehittämisessä?
Vapaaehtoisjohtaja-verkkokoulutuksen aiheita ovat mm.
•

Vapaaehtoisten tehtäväkuvaukset, rekrytointi, perehdytys
ja ohjaus

•

Vapaaehtoisten johtamisen erityispiirteet

•

Sitoutumisen ja sisäisen motivaation vahvistaminen

•

Myötätuntoinen johtajuus ja valmentavan johtamisen
työkalut

•

Osaamisen kehittymisen tukeminen

Koulutuksessa pääset myös verkostoitumaan
muiden vapaaehtoisjohtajien kanssa!

Koulutuksen sisältö
1.

Tervetuloa koulutukseen! Ennakkotehtävät
ja aloituswebinaari: Vapaaehtoisjohtajana
yhdistyksessä ja vapaaehtoisten johtamistehtävät.
Myötätuntoinen johtajuus ja merkityksellisyys
vapaaehtoistoiminnassa.

2.

Vapaaehtoisten tehtävät. Tehtävien
kuvaaminen. Ketä yhdistyksen vapaaehtoiset
ovat ja mitä he haluavat tehdä? Persoonatyökalut
vapaaehtoistehtävien kehittämisessä.

Miten
koulutus
toimii?

3.

Vapaaehtoisten rekrytointi. Miten saada lisää
vapaaehtoisia? Rekrytoinnin suunnittelu ja
kehittäminen. Vinkkejä rekrytoinnissa onnistumiseen!

Koulutus toteutetaan verkkoalustalla, josta löydät kurssin
videotallenteet, oppimistehtävät ja lukumateriaalin. Koulutus
sisältää myös vähintään kaksi yhteistä webinaaritapaamista.
Tehtäviin sisältyy itsenäisen työskentelyn lisäksi yhteistä sparrailua
ja verkostoitumista muiden vapaaehtoisjohtajien kanssa.

4.

Vapaaehtoisten perehdytys ja ohjaus.
Perehdytyksen merkitys ja hyödyt. Menetelmät
erilaisiin tehtäviin liittyen. Perehdytyksen suunnittelu
ja kehittäminen.

Koulutuksella on aloitus- ja lopetusajankohta sekä yhteinen
aikataulu. Koulutuksen kesto on noin 8 viikkoa. Koulutuksen
laajuus on 2 opintopistettä, joka tarkoittaa noin 54 tuntia
opiskelua.

5.

Sitoutumisen edistäminen. Sisäisen motivaation ja
innostuksen johtaminen.

Koulutuksesta on mahdollista saada todistus, kun olet suorittanut
kaikki osat hyväksytysti.

6.

Osaamisen kehittymisen tukeminen. Osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen. Ennakoinnilla ja
osaamisella kohti yhdistyksen riskinhallintaa.

Osallistujalla tulee olla verkkokoulutukseen tarvittavat välineet
eli tietokone, internetyhteys, mikrofoni ja mielellään myös
webkamera.

7.

Koulutuksen päätös. Tulevaisuuden näkymiä. Näin
johdan ja ohjaan vapaaehtoisia!

Koulutuksen
osaamistavoitteet
• Osaat suunnitella vapaaehtoisten
tehtäviä, rekrytointia, perehdyttämistä ja
ohjaamista
• Osaat analysoida vapaaehtoisten
johtamisen erityispiirteitä
• Osaat soveltaa erilaisia menetelmiä ja
työkaluja
• Saat valmiudet johtaa ja ohjata
vapaaehtoisia

Kiinn
Ota y ostuitko
järje hteys om ?
stösi
an
k
o
u
vasta
l
avaa utusn!

