
TIIMIMESTARI 93 YHTEISÖJEN KEHITTÄJILLE

Etsitkö asiakkaittesi kanssa uudenlaisia 

tapoja toimia osana yhteisöä ja 

yhteiskuntaa? Mietitkö miten jokaiselle 

löytyisi itsensä kokoinen mielekäs tehtävä? 

Haluaisitko tehdä työtäsi valmentavalla 

otteella järeitä työkaluja käyttäen?

Tiimiakatemia® menetelmä on kokonaisuus, 

joka perustuu vankkaan teoriapohjaan. 

Menetelmän keskiössä on 

kokonaisvaltainen oppiminen, käytännön 

tekeminen ja tiimityöskentely. Se rohkaisee 

ottamaan vastuuta omasta oppimisesta ja 

innostaa käytännön tekoihin. Tavoitteena on 

luoda yhteisöllisyyttä, yrittäjyyttä ja 

tiimiyrityksiä.

Tiimiyritys ja -yhteisö tarjoaa tekemistä 

monenlaisille osaajille. Tiimissä toimien 

löytyy omat voimavarat ja potentiaali. Tiimi 

on turvallinen ympäristö kehittymiselle ja 

rohkaisee tekemään sitä, mitä yksin ei 

uskalleta! Yhteisössä toimiminen luo 

merkityksellisyyden kokemuksen.

Tiimiakatemia® Tiimimestari on 

valmennusohjelma, joka perehdyttää 

Tiimiakatemia menetelmään ja 

tiimivalmentamiseen.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

www.tiimiakatemia.com/tuote/tiimiakatemia-tiimimestari/

KENELLE TIIMIMESTARI SOPII?

Sinulle, jonka pelikenttänä ovat

• Uutta luovien yhteisöjen ohjaaminen ja 

synnyttäminen

• Uudenlaisen työn synnyttäminen

• Ihmisten potentiaalin näkyväksi tekeminen 

sekä ohjaaminen osaamisen 

tuotteistamiseen

• Yhteisyrittäjyyteen innostaminen ja 

ohjaaminen

Tiimimestari -ryhmä nro 93 on suunnattu 

yhteisöjen toimijoille, ohjaustyötä tekeville sekä 

työllistymisen parissa työskenteleville.



TÄMÄ VALMENNUS SOVELTUU 

SINULLE KOSKA

• Saat käyttöösi työkalut, joiden avulla voit 

soveltaa tiimioppimista ja luoda 

tiimiyrittäjyyttä omaan ympäristöösi.

• Opit luomaan osallistavaa, innovatiivista 

ja yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria.

• Henkilökohtainen kehittymistehtävä ja 

oppimisprosessi yhdessä muiden kanssa 

rohkaisee sinua kokeiluihin ja tekoihin. 

• Tiimimestarivalmennuksessa saat 

oppivan yhteisön tuen. 

• Valmennus toteutetaan Tiimiakatemian 

menetelmillä, opit siis menetelmät  

kokemalla ne itse! 

• Tiimiakatemia menetelmää on käytetty jo 

25 vuotta ympäri maailman ja sen avulla 

on synnytetty lukuisia menestyviä 

yrityksiä ja tiimejä. 

VALMENTAJAT

Päivi Korhonen,Tiimiakatemia® Senior 

Team Coach, p. 050 536 6374

Hanne Seppälä, Tiimivalmentaja, 

p. 044 264 3618

HINTA JA KUSTANNUKSET

Valmennuksen hinta on 3 280 € (+alv).

Osallistuja - tai työnantaja - vastaa itse 

matka- ja majoituskuluista 

(n. 200-300 € / kolmen päivän jakso).

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja 

ohjelman suoritusdiplomin.

Valmennuksen voi tietyin edellytyksin 

suorittaa oppisopimuksella tutkintoon 

valmistavana koulutuksena.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

www.tiimiakatemia.com/tuote/tiimiakatemia-tiimimestari/

AIKATAULU TM93

Orientaatio 27.9.2018

Oppiminen 29.11. - 1.12.2018

Johtaminen 31.1. - 2.2.2019

Asiakkuudet 4. - 6.4.2019

Innovointi 13. - 15.6.2019

Brändi 29. - 31.8.2019

Tiimivalmentajan karaktääri 31.10.-

2.11.2019


