
TIIMIMESTARI -ohjelma nro 98

Hyvissä tiimeissä luodaan uutta, tehdään 

kokeiluja, jaetaan kokemuksia ja ennen 

kaikkea opitaan toinen toiselta. Yhdessä 

oppiminen moninkertaistaa oppimisen 

tulokset ja kehittää koko yhteisöä.

Tiimit edellyttävät valmentamista ja 

johtamista. Tiimivalmentajat ovat 

valmentamisen ammattilaisia, jotka 

valmentavat tiimit ja yksilöt tuloksiin, olipa 

kyse sitten opetus- tai liike-elämän 

ympäristöistä.

Tiimiakatemia® Tiimimestari on 

valmennusohjelma, joka perehdyttää 

Tiimiakatemia menetelmään ja 

tiimivalmentamiseen. Opit 

tiimivalmentamisen teoriaa, taitoja ja 

työkaluja, joita voit soveltaa omaan 

ympäristöösi.

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 

vahvistaa yksilön ja yhteisön oppimista, 

innovatiivisuutta ja muutosvalmiutta.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

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

KENELLE TIIMIMESTARI SOPII?

Tiimimestari sopii opetusalan ja liike-elämän 

ammattilaisille: opettajille, muutosjohtajille, 

tiimiliidereille ja yhteisöjen johtajille. Tärkeintä

on, että sinulla on kehityshaaste, jota haluat

lähteä ratkaisemaan tiimivalmentamisen ja

tiimioppimisen menetelmien avulla.

Valmennus sisältää orientaatiopäivän ja kuusi 

lähijaksoa, jotka toteutetaan yön-yli-

valmennuksina maatilamatkailukohteissa.

Tiimimestari -ryhmä nro 98 on 

valtakunnalllinen ryhmä, joka alkaa 7.11.2018.

Ilmoittautuminen 19.10.2018 mennessä 

nettisivujemme kautta. 



TÄMÄ VALMENNUS SOVELTUU SINULLE 

KOSKA

• Saat käyttöösi työkalut, joiden avulla voit 

soveltaa tiimioppimista ja vahvistaa 

oppimista ja muutosvalmiutta omassa 

ympäristössäsi.

• Opit luomaan osallistavaa, innovatiivista ja 

yhdessä ajattelevaa toimintakulttuuria.

• Henkilökohtainen kehittymistehtävä ja 

oppimisprosessi yhdessä muiden kanssa 

rohkaisee sinua kokeiluihin ja tekoihin. 

• 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

Heikki Toivanen, toimitusjohtaja 

Tiimiakatemia Global, Tkt, 

Tiimiakatemia® Senior Team Coach

p. 040 521 1067 

heikki.toivanen@partus.fi

Tiina Kiviranta, tiimivalmentaja

Tiimiakatemia® Senior Team Coach

p. 040 513 3083

tiina.kiviranta@partus.fi

HINTA JA KUSTANNUKSET

Valmennuksen hinta on 3 280 € (+alv).

Osallistuja vastaa itse matka- ja 

majoituskuluista 

(n. 200-300 € / kolmen päivän jakso).

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit ja 

ohjelman suoritusdiplomin.

Kysy lisätietoja 

oppisopimusmahdolllisuudesta.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

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

AIKATAULU TIIMIMESTARI NRO 98

Orientaatio 7.11.2018

Oppiminen 29.11. – 1.12.2018

Johtaminen 24. – 26.1.2019

Asiakkuudet 4. – 6.4.2019

Innovointi 22. – 24.8.2019

Brändi 10. – 12.10.2019

Tiimivalmentajan karaktääri 30.1. – 1.2.2020


