
TIIMIMESTARI-valmennus
Yhteistyössä Tiimiakatemia®, KAO ja SASKY

Tiimimestari-valmennus on käytännönläheinen ja keskusteleva:
on turha siis odottaa luentoja. Keskiössä ovat kokemusten ja 
tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa. Dialogin lisäksi 
osaamista kartutetaan lukemalla kirjallisuutta.

Oppiminen ja kehittyminen ovat oleellinen osa toi-
mintaa yrityksissä, kouluissa ja muissa organisaati-
oissa. Tiimioppiminen moninkertaistaa oppimisen 
tulokset ja kehittää koko työyhteisöä sekä edellyttää 
hyvin toimivia tiimejä.

Huipputiimit ovat paljon enemmän kuin työryhmiä. 
Niissä luodaan uutta, tehdään kokeiluja, jaetaan 
kokemuksia ja ennen kaikkea opitaan toinen toiselta.

Toimiva tiimi ja tiimioppiminen edellyttävät tiimi-
valmentamista. Tiimivalmentajat ovat ammattilaisia, 
jotka mahdollistavat tiimin koko potentiaalin hyö-
dyntämisen ja luovat puitteet paremmille tuloksille.

Tiimimestari-valmennus on antanut työkaluja johta-
miseen ja erityisesti valmentajana toimimiseen. Val-
mennusjaksot ja keskustelut haastavat kehittämään 
omaa osaamista sekä saavat ajatukset ja uudet ideat 
´hyrräämään´.

- Ollis Leppänen, yrittäjä ja valmentaja, Tiimimestarit 1 -

Aikataulu
Orientaatio     18.2.2020
Oppiminen ja tiimivalmentaminen  26. – 28.3.2020
Johtaminen ja johtavat ajatukset  4. – 6.5.2020
Asiakkuudet      17. – 19.9.2020
Innovointi ja tiedon johtaminen  19. – 21.11.2020
Brändi ja tarjooma    4. – 6.2.2021
Tiimivalmentajan karaktääri   22. – 24.4. 2021

Suoritat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, 
joka koostuu yhdestä pakollisesta (Proaktiivinen 
kehittäminen) ja kahdesta valinnaisesta (Brändin 
rakentaminen, Innovaattorina toimiminen, Palve-
lumuotoilu tuotekehitystyössä, Tuotteistaminen 
tuotekehitysprosessissa) tutkinnon osasta. Katso 
lisää: ePerusteet

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Vastaat itse 
matka- ja majoituskuluista, joihin voit saada opinto-
sosiaalisia etuja. Kysy lisää asiakkuuskoordinaattori 
Mirva Manninen, puh. +358 44 797 0873.

Aloita matka huippuluokan tiimivalmentajaksi
Kainuun ja Koillismaan omassa porukassa!

Aloita matka huippuluokan tiimivalmentajaksi
Kainuun ja Koillismaan omassa porukassa!

Valmennuspäivät toteutetaan

lähialueen maaseutu-

matkailutiloilla

Talvisodan monumentti, Raatteen Portti, Kuva: Suomussalmen kunta



ILMOITTAUDU MUKAAN:
www.tiimiakatemia.com/tuote/tiimiakatemia-tiimimestari/

H
ae

 m
uk

aa
n 

vi
im

ei
st

ää
n14.1.2020

ValmennusINFOt

 * ma 18.11.2019 klo 17:00 KAO Kompassissa, Prisma kauppakeskuksessa
 * ti 19.11.2019 klo 9:00  Online-info Skypessä

     Ilmoittautumiset infoon pe 15.11.2019 klo 14
	 	 	 	 	 mennessä	osoitteessa	mirva.manninen@kao.fi.

I ORIENTAATIO – 1 pv
* Ohjelmaan tutustuminen   |   * Orientaatio kehittämiseen
* Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ohjelmalle
* Tiimivalmentamisen ydinideat
* Oppisopimusasiat

II OPPIMINEN – 3 pv (yön yli)
* Tiimivalmentamisen perusteet   |   * Tiimivalmentajan tehtävät
* Tiimin oppimista edistävät työkalut
* Henkilökohtainen kehittyminen tiimivalmentajana
* Asiakastarpeet ja tiedon kerääminen
* Kehittämistyön suunnittelu   |   * Kehittäjänä toimiminen

III JOHTAMINEN JA JOHTAVAT AJATUKSET – 3 pv (yön yli)
* Tiimin johtavien ajatusten valmentaminen (tarkoitus, tavoitteet ja arvot)
* Tiimin johtamisen perusteet   |   * Tiimikulttuurin luominen
* Muutosjohtaminen ja muutosjohtajien valmentaminen
* Muutosjohtaminen kehitystyössä
* Kehittämisprojektiin liittyvä lainsäädäntö ja talous

IV ASIAKKUUDET – 3 pv (yön yli)
* Tiimi osana toimintaympäristöä: verkostoitumisen sparraaminen
* Tiimin asiakkuushankinnan valmentaminen
* Sisäiset ja ulkoiset asiakkuudet   |   * Kumppanuudet ja verkostot

V INNOVOINTI  – 3 pv (yön yli)
* Luovuuden ja innovatiivisuuden valmentaminen
* Innovoinnin työkalut   |   * Innovointi ja innovaattorina toimiminen

VI BRÄNDI JA TARJOOMA – 3 pv (yön yli)
* Tiimivalmentaja ja brändi
* Brändiajattelu

VII TIIMIVALMENTAJAN KARAKTÄÄRIN LUOMINEN – 3 pv (yön yli)
* Yhteenveto omasta kehittymisestä tiimivalmentajana
* Yhteenveto aikaansaaduista tiimivalmennustuloksista
*	Tiimivalmentajan	filosofia			|			*	Tiimivalmentajan	karaktäärin	luominen

Valmennuksen aikana tehdään omaan työhön ja työyhteisöön liittyvä 
tuotekehitysprojekti. Tutkinnon näyttötilaisuudet ja arvionnit toteutetaan
jokaisen oman henkilökohtaisensuunnitelman mukaisesti.

Ilmoittaudu tästä 14.1.2020 mennessä!
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