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VIIKKOTUNTIA	  PROJEKTEJA	  JA	  
OPPIMISTA	  YHDESSÄ	  ASIAK-‐
KAAN	  KANSSA 

VIIKKOTUNTIA	  KIRJOJEN	  
LUKEMISTA	  JA	  ESSEITTEN	  
KIRJOITTAMISTA.	  OMAN	  
OPPIMISEN	  SUUNNITTELUA	  JA	  
OPPIMISEN	  REFLEKTOINTIA. 

VIIKKOTUNTIA	  TREENEJÄ	  JA	  
KOKEMUSTEN	  VAIHTOA	  	  
TIIMIEN	  KANSSA	  	  JA	  UUDEN	  	  	  	  	  
TIEDON	  LUOMISTA	  JA	  	  
RISTIPÖLYTYSTÄ 

Tekemällä oppimista omassa 
tiimiyrityksessä. Projekteja, 
asiakascaseja, omia kahviloita, 
tapahtumia. Oikean yrityksen 
pyörittämistä yhdessä 
tiimikavereiden kanssa. 
Taloushallintoa, kaverijohtamista, 
verkoston rakentamista. 

Meillä luetaan paljon. Tiimiakatemian pojat ovat kaupunginkirjaston 
ahkerin käyttäjäryhmä! 

8
Tiimiläiset reflektoivat oppimistaan, 
kiteyttävät tietoa ja tekevät 
suunnitelmia. Välillä ideoidaan, jaetaan 
henkilökohtaisia suruja ja iloja, 
itketään ja nauretaan. Kukaan ei 
epäile dialogin voimaa, se tuntuu 
toimivan vuodesta vuoteen. 
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Yritys oppimisprosessi 

Tiimin oppimisprosessi 
Yksilön oppomisprosessi 

Näin se toimii! 
Oppimisen   
taikakolmio 



VIIKKOTUNTIA	  TEORIAA:	  KIRJOJEN	  LUKE-‐
MISTA	  JA	  ESSEITTEN	  KIRJOITTAMISTA	  

KIRJAPISTETTÄ 
/ 3vuotta 1-‐4	  kp/kirja	  

50-‐60	  kirjaa	   =	  



VIIKKOTUNTIA	  PROJEKTEJA	  JA	  
OPPIMISTA	  YHDESSÄ	  ASIAKKAAN	  
KANSSA	  



VIIKKOTUNTIA	  TREENEJÄ	  JA	  KOKEMUS-‐
TEN	  VAIHTOA	  OMAN	  TIIMIN	  KANSSA	  



TIIMILLÄ	  ON	  TREENEJÄ	  2	  x	  4t/vko	  	  





OIKEAKSI	  TIIMIKSI	  KASVAMISEN	  POLKU	  



Tiimin	  toiminnan	  arvioin8	  
”purjehdusmetaforan	  avulla”	  



Tiimeillä	  on	  omat	  johtoryhmät	  

Tiimiliideri	  
Talouspäällikkö	  
Asiakaspäällikkö	  
Vies8ntäpääll.	  



Kotakahvila	  









Markkinoinnin	  taikakaavapeli	  




















