
Kun Keski-Suomi sukeltaa, me 
haluamme uida pinnalla ja auttaa!

Historian suurin tiimiyrittäjyyden 
invaasio Eurooppaan!



Kuinka olla paikallisesti globaali tai 
globaalisti paikallinen?

Jyväskylän ammattikorkekoulun
Tiimiakatemia on!



Me voimme selättää Euroopassa 
myrskyävän nuorisotyöttömyyden!

Me olemme ratkaisu:
Tiimiakatemialta valmistuneista
• 46% ryhtyy yrittäjäksi
• 97% työllistyy heti!



Mitä sana kansainvälinen 
tarkoittaa meidän kohdallamme?

Olemme Euroopan johtava 
tiimiyrittäjyyden huippuyksikkö!
Ja se velvoittaa.



”Ei meitä täältä Keski-Suomesta
kukaan tuu hakemaan”

Ei tartte tulla hakemaan, me 
lähdemme sinne ihan itse!



Tiesitkö, että Nokian kännykkämalli
101 pelasti firman ja avasi sille
tien globaaliksi toimijaksi ja
myös tien menestykseen

...on Tiimiakatemian TIE globaaliksi    
toimijaksi ja menestykseen



Tiesitkö, että 101. maahanlaskudivisioonalla
oli merkittävä rooli Normandian maihin-
nousun onnistumiselle 70 vuotta sitten

Myös Projekti 101:llä on merkittävä 
rooli Euroopan pelastamisessa



Muotisuunnittelija Cruella de Vilis halusi 101:stä dalmatian
koiranpennusta valmistetun täplikkään turkin

Tällä kertaa jätämme Turkin väliin ja päädymme 
Unkariin, jota Turkki toki hallitsi 150 vuotta.



• High point of our  “Project 101” is                 
1. Teampreneurs Global Meeting (TGM) 
in Budapest 7.-9.5.2014. 

• We don´t fly, we travel by train, bus,                                                                             
bicycle, moped, motorcycle, minibus......

• We like to visit to your firm, factory, 
school, university, brewery, winery…and 
you will have a great show: 
Tiimiakatemia Learning Circus!



”We don´t fly”
Sata ja yksi tiimiyrittäjää matkaa halki Euroopan….



“Invite us to your firm, factory, school, university, brewery, winery”:

Sata ja yksi tapaamista yrityksissä, tehtaissa, olutpanimoissa, 
viinitiloilla, yliopistoissa ja korkeakouluissa

TIIMIAKATEMIA LEARNING CIRCUS

NÄYTÖKSET: Tiimitrapetsi, Tiimiklownit, 
Tiimiyrittäjätrampoliini, Tiimitaikurit…..



 Kun oma maakunta ei enää riitä: sata ja yksi tiimiyrittäjää matkaa halki 
Euroopan yli sata ja yksi peninkulmaa junilla, busseilla, autoilla, mopoilla, 
moottoripyörillä tai vaikka liftaten

 Sata ja yksi tapaamista Euroopan yliopistoissa, korkeakouluissa, yrityksissä ja 
tehtaissa. Iloinen Tiimiakatemia Learning Circus laittaa paikat rokkaamaan!

 ”Skannaamme” Pohjois-Euroopan: etsimme yhteistyökumppaneita, asiakkaita, 
vientimahdollisuuksia, yhteistuotantoa ja Keski-Suomen yrityksille kasvun 
paikkoja

 Matkamme huipentuma on Budapestissä 7.-9.5.2014 järjästettävä
Tiimiyrittäjien 1. Global Meeting


