
TIIMIT & VALMENTAJA
- KOULUTUS

FROM:

Coaching Village Oy

• Ulla Luukas

• Timo Lehtonen

Vuoden pituinen valmennus sisältää:

• Yhden orientaatiopäivän

• 7 kontaktipäivää: kolme kahden  
päivän valmennustapahtumaa, sekä 
yksi yhden päivän tapahtuma.

Tule valmentajavalmennukseen!
Valmennus sisältää myös

• Oppimissolujen ohjaamisen

• Muutosprosessin konsultoinnin 
kontaktipäivien aikana



TIIMIT JA TIIMI-
TOIMINNAN 

ALOITTAMINEN

TIIMITOIMINTA JA 
OPPIMINEN

TIIMISSÄ

YKSILÖN 
OPPIMINEN

TIIMISSÄ

ARVIOINTI JA 
OSAAMISEN 

NÄYTÖT

VALMENTAJAN TYÖ, TOIMINTA JA TYÖKALUT

ORIEN-
TAATIO
PÄIVÄ

LÄHIPÄIVÄT

• Tiimin tarkoitus
• Tiimin  muodostaminen
• Tiimiroolit
• Pelisäännöt
• Tiimisopimus
• Tiimitoiminta ja opetus-

suunnitelmat
• Oman tiimioppimismal-

lin ja oppimirarkkiteh-
tuurin hahmottelu

• Tiimin kohtaamis-
ympäristöt

• Tiimin treenit
• Toiminnan rytmittämi-

nen ja vuosikello
• Tiimin johtaminen ja 

kaverijohtajuus
• Projektit ja tiimin 

ansainta
• Tiimin kehitysvaiheet

• Osaamiskartoitus ja 
oppimishistoria

• Oppimistavoitteet ja 
aikataulut

• Lukuohjelma ja teoria-
tiedon hankkiminen

• Tekemällä oppiminen
• Tehtävät tiimissä
• Oppimissopimuksen 

laatiminen

• Tiimitoiminnan arvioin-
nin kriteerit ja arviointi

• Kehityskeskustelut
• Portfolio ja ammatilli-

sen osaamisen näytöt
• Arviointipassin laati-

minen

2 pvä 2 pvä 2 pvä 1 pvä

* Valmentajan persoona  * valmentajan pätevyys, tieto-taito, teoria ja käytäntö  * valmentajana toimiminen, erilaiset roolit 
tiimin eri kasvuvaiheissa  * toimintaa tukevat verkostot  *  taistelu tuulimyllyjä ja epäluuloja vastaan  * oman valmentajan 
karaktäärin synnyttäminen

KEVÄT SYKSY

SISÄLTÖ

Valmentajan ammatillinen 
valmennus sisältyy kaikkiin 
lähijaksoihin

OPPIMISSOLUJEN 
KOKOONTUMISET
(aina lähijaksojen välissä 
2-3 kertaa)



ORIENTAATIO
PÄIVÄ

Maanantai 24.3.2014

10-11.00 Check In: Kuka on kukin eli ketä on paikalla. Lyhyet 

esittäytymiset. Mitä teet, mistä unelmoit, mitä 

tiimioppiminen tarkoittaa juuri sinulle?

11-11.30 Tiimiakatemian esittely

11.30-12.15 Lounas

12.15-12.35 Ohjelman teemojen avaaminen. 

- Mitä valmennuskerroilla tapahtuu? 

- Mitä valmennuskertojen välillä tapahtuu?  

12.35-13.45 Osallistujien odotukset valmennusohjelmalle

13.45-14.30 Seuraavan kerran (toukokuu) aiheen avaaminen ja 

kotitehtävät

14.30 -14.45 Katsaus henkilökohtaiseen mestaruuteen 

14.45-15.00 Check Out

Maaliskuu 24.3



VALMENTAJAN 
AMMATILLINEN 

VALMENNUS

• Valmentajan persoona 

• Valmentajan tieto-taito

• Teoria ja käytäntö

• Toimintaa tukevat verkostot  

• Taistelu tuulimyllyjä ja epäluuloja 

vastaan 

• Oman valmentajan karaktäärin 

synnyttäminen

• Valmentajana toimiminen, erilaiset 

roolit tiimin eri kasvuvaiheissa 



• Tiimin tarkoitus

• Tiimin  muodostaminen

• Tiimiroolit

• Pelisäännöt

• Tiimisopimus

• Tiimitoiminta ja opetus-

suunnitelmat

• Oman tiimioppimismallin ja 

oppimisrarkkitehtuurin hahmottelu

Valmentajan ammatillinen 
valmennus

OPPIMISSOLUJEN 
KOKOONTUMISET
(aina lähijaksojen välissä 
2-3 kertaa)

TIIMIT JA TIIMI-
TOIMINNAN 

ALOITTAMIEN

2 pvää

• Valmentajan persoona 
• valmentajan tieto-taito
• teoria ja käytäntö

• toimintaa tukevat verkostot  
• taistelu tuulimyllyjä ja epäluuloja vastaan 
• oman valmentajan karaktäärin synnyttäminen
• Valmentajana toimiminen, erilaiset roolit tiimin eri 

kasvuvaiheissa 

Toukokuu 22-23.5



Valmentajan ammatillinen 
valmennus

OPPIMISSOLUJEN KOKOONTUMISET
(aina lähijaksojen välissä 2-3 kertaa)

TIIMITOIMINTA JA 
OPPIMINEN TIIMISSÄ

2 pvää

• Valmentajan persoona 
• valmentajan tieto-taito
• teoria ja käytäntö

• toimintaa tukevat verkostot  
• taistelu tuulimyllyjä ja epäluuloja vastaan 
• oman valmentajan karaktäärin synnyttäminen
• Valmentajana toimiminen, erilaiset roolit tiimin eri 

kasvuvaiheissa 

• Tiimin kohtaamisympäristöt

• Tiimin treenit

• Toiminnan rytmittäminen ja vuosikello

• Tiimin johtaminen ja kaveri-johtajuus

• Projektit ja tiimin ansainta

• Tiimin kehitysvaiheet

Elokuu 13-14.8



Valmentajan ammatillinen 
valmennus

OPPIMISSOLUJEN KOKOONTUMISET
(aina lähijaksojen välissä 2-3 kertaa)

YKSILÖN OPPIMINEN 
TIIMISSÄ

2 pvää

• Valmentajan persoona 
• valmentajan tieto-taito
• teoria ja käytäntö

• toimintaa tukevat verkostot  
• taistelu tuulimyllyjä ja epäluuloja vastaan 
• oman valmentajan karaktäärin synnyttäminen
• Valmentajana toimiminen, erilaiset roolit tiimin eri 

kasvuvaiheissa 

• Osaamiskartoitus ja oppimishistoria

• Oppimistavoitteet ja aikataulut

• Lukuohjelma ja teoria-tiedon hankkiminen

• Tekemällä oppiminen

• Tehtävät tiimissä

• Oppimissopimuksen laatiminen

Lokakuu 28-29.10



Valmentajan ammatillinen 
valmennus

OPPIMISSOLUJEN KOKOONTUMISET
(aina lähijaksojen välissä 2-3 kertaa)

ARVIOINTI JA 
OSAAMISEN NÄYTÖT

1 pvä

• Valmentajan persoona 
• valmentajan tieto-taito
• teoria ja käytäntö

• toimintaa tukevat verkostot  
• taistelu tuulimyllyjä ja epäluuloja vastaan 
• oman valmentajan karaktäärin synnyttäminen
• Valmentajana toimiminen, erilaiset roolit tiimin eri 

kasvuvaiheissa 

• Tiimitoiminnan arvioinnin kriteerit ja 

arviointi

• Kehityskeskustelut

• Portfolio ja ammatillisen osaamisen näytöt

• Arviointipassin laatiminen

• Kehityskeskustelut

Tiimivalmentajan karaktäärin synnyttäminen

Joulukuu 11.12


