
Kiltakoulut-yhteistyössä toteutettava 
Tiimimestari-valmennus soveltuu sinulle, 
joka haluat monipuolistaa ja syventää 
osaamistasi tiimioppimisesta sekä -
valmentamisesta.

Kiltakoulut-verkosto ja Tiimiakatemia 
Global yhdistävät voimansa ja 
osaamisensa, ja saat mahdollisuuden 
yhdistellä molempien mallien parhaita 
puolia. Tiimioppiminen, yhteisöllisyys ja 
yrittäjämäinen toimintatapa kuuluvat 
molempien mallien peruspilareihin.

Tiimimestari-valmennus koostuu 7 
lähijaksosta - yhteensä 19 lähipäivää – ja 
oman työn kehittämisestä ja kestää 1,5 
vuotta. Valmennuksen aikana saat 
kehittää käytännön osaamista kokeiluilla 
arjessa, reflektoiden yhdessä muiden 
kanssa sekä yksilöllisen kirjallisuuspaketin 
avulla.

Valmennusohjelman aikana opit 
tiimioppimisen menetelmät käytännössä 
ja saat käyttöösi työkalut, joiden avulla 
sovellat tiimioppimista omassa työssäsi.

Tiimiakatemia Globalin Tiimimestari-
ryhmä nro 130 toteutetaan yhteistyössä 
Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa.

Valmennusojelman ohella voit 
halutessasi suorittaa Tuotekehitystyön 
EAT:n oppisopimuskoulutuksena. Jos 
tutkinnot eivät innosta, voit maksaa 
koulutuksen hinnan 3280 eur + 
alv. Koulutuksen hintaan tai 
oppisopimukseen eivät sisälly lähijaksojen 
matka- ja majoituskulut.

Tiimimestari-valmennus yhteistyössä 
Kiltakoulut-verkoston ja KK Tavastian 
kanssa

Salon seudun ammattiopiston 
visualistiopettajilla on 

tiimimestarikoulutuksesta peräisin oleva 
hämmästyttävä taito auttaa 

opiskelijaa eteenpäin 
asiakasprojektissa ilman, että vastuu 
asiakastyöstä siirtyisi milliäkään pois 

opiskelijalta.

”

”Anu Konkarikoski
Kiltakoulut-verkosto
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Rakenne

Tiimimestari-ohjelma sisältää 
orientaatiopäivän ja kuusi lähijaksoa, 
jotka toteutetaan yön yli kestävinä 
valmennuksina majatalo-tyylisissä 
matkailukohteissa. Lähipäivien 
paikkakunnat määritellään ryhmän 
mukaan. Vuoden 2022 aikana 2-3 
lähijaksoa toteutetaan ryhmän 
halukkuuden mukaan 
verkkototeutuksella.

Mahdolliseen oppisopimukseen sisältyy 
myös henkilökohtaisia ohjauskertoja sekä 
tutkinnon suorittamiseen ja arviointiin 
kuuluvia näyttöjä.

Ohjelman valmentajat

Minna Erkko, Tiimiakatemia  sertifioitu 
Tiimiakatemia® Senior Team Coach

Juha Wirekoski, sertifioitu Tiimiakatemia® 
Senior Team Coach

Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.9.2021. 
Oppisopimusopiskelijoiden hakemukset 
käsittelee Ammattiopisto Tavastia.

Lue lisää valmennusohjelmasta: 
https://tiimiakatemia.com/tiimimestari/

Ilmoittaudu: 
https://tiimiakatemiaglobal.activehosted
.com/f/72

Lisätietoja valmennuksesta

Ville Vuolle, Learning Specialist, 
ville.vuolle@tiimiakatemia.com
puh. 040 146 26 29

Lisätietoja oppisopimuksesta

Anu Konkarikoski, Kiltakoulut-
projektipäällikkö, 
kehittämiskoordinaattori
anu.konkarikoski@kktavastia.fi
puh. 050 550 4064

Lähijaksot

1 pv Orientaatio
15.10.2021 

3 pv Oppiminen
10.-12.11.2021

3 pv Johtaminen
26.-28.1.2022

3 pv Asiakkuudet
20.-22.4.2022

3 pv Innovointi
31.8.-2.9.2022
3 pv Brändi

9.-11.11.2022
3 pv Karaktääri

1.-3.2.2023

www.tiimiakatemia.com www.kiltakoulut.fi

Tiimimestari-valmennus Kiltakoulut-mallista 
kiinnostuneille tai sitä kehittäville
Yhteistyössä Tiimiakatemia Global & KK Tavastia
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