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TIIMIAKATEMIA

& LEARNING CIRCUS

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia on Euroopan johtava tiimiyrittäjyyden huippuyksikkö

Toteutamme historian suurimman nuorten tiimiyrittäjien liikekannallepanon
Euroopassa!
Yli 100 tiimiyrittäjää ja tiimivalmentajaa lähtevät
matkaan toukokuussa 2014
On aika lähteä matkaan. Olemme todenneet, että kukaan ei meitä
täältä Jyväskylästä tule hakemaan. Olemme maakuntamme vankeja,
kuten monet muutkin alueellamme toimivat yritykset ja oppilaitokset.

Meidän on oltava itse se muutos, mitä maailmalta haluamme. Se vaatii rohkeutta ja jääräpäisyyttä.
- Mahatma Gandhi

Kansainvälistä toimintaa ja matkustamista toki on. Jyväskylästä len-

netään maailmalle, ja toisin päin, Tiimiakatemialla vieraili vime vuonna
Kuvio: Tiimiakatemian strateginen uudelleen suuntaaminen

yli tuhat vierasta. Nyt nostamme rimaa! Tulemme vierailemaan matkallamme Euroopassa sadoissa yrityksissä, tehtaissa, korkeakouluissa ja
yliopistoissa.

Yli 101 yritys- ja tehdasvierailua Euroopassa
Matkamme päämääränä on osallistua Tiimiyrittäjien 1. Maailmankokoukseen, joka pidetään Unkarissa 7.-9.5.2014. Olemme tapahtuman
pääkoordinaattori ja vastuullinen järjestäjä. Lentäen olisit jo perillä! Me
valitsemme tällä kertaa maakulkuneuvot, koska haluamme matkustaa
maisemassa ja saada aidon kosketuksen eri maiden arkeen ja yrityselämään. Jokainen meistä sopii etukäteen ja toteuttaa 5-7 yritys-ja
yhteisövierailua matkan aikana.

Ja nyt ei lennetä!
Haluamme matkustaa
maisemassa ja saada
aidon kosketuksen eri
maiden arkeen ja
yrityselämään!

TIIMIAKATEMIA LYHYESTI:

Naisvaltaa? Kuvassa Osuuskunta Idealekan johtoryhmä



Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden erikoisyksikkö



9 tiimiyritystä, 140 tiimiyrittäjää



5 kokopäiväistä tiimivalmentajaa



Tutkinto: tradenomi, kesto 3,5
vuotta ja 210 opintopistettä

TÄMÄ ON TIIMIAKATEMIAN
Learning Circus?
Tiimiakatemian Learning
Circus on tiimiyrittäjien
historian suurin invaasio
Eurooppaan. Pelisäännöt
ovat selkeät:
1. Sinun pitää olla Jyväskylän Tiimiakatemian opiskelija
tai valmentaja.
2. Sinun ja tiimisi pitää
saapua Unkariin viimeistään
7.5.2014 klo 12, matkaan
saatte lähteä aikaisintaan
1.5.2014.

EI KUKAAN TULE
MEITÄ TÄÄLTÄ
KESKI-SUOMESTA
HAKEMAAN….

 Kun oma maakunta ei enää riitä, yli
sata Tiimiakatemian tiimiyrittäjää matkaa halki Euroopan junilla, busseilla,
autoilla, mopoilla, moottoripyörillä ja
vaikka liftaten.

Tiimiakatemialta
valmistuneista

 Kohtaamme satoja yritysjohtajia, päättäjiä, työntekijöitä ja opiskelijoita Euroopan yliopistoissa, korkeakouluissa, yrityksissä ja tehtaissa.
Iloinen Tiimiakatemia Learning Circus laittaa paikat rokkaamaan!

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

 Matkamme huipentuma on Unkarissa
7.-9.5.2014 järjestettävä Tiimiyrittäjien
1. Global Meeting, olemme tapahtuman
vastuullinen järjestäjä.

EI TARTTE TULLA
HAKEMAAN, ME
LÄHDETÄÄN
IHAN ITSE!

Keskisuomalainen
17.2.2014:

3. Voit tehdä matkaa ainoastaan maa-ja vesikulkuneuvoilla, lentäminen menomatkalla on ehdottomasti kielletty. Suomeen voit kuitenkin
palata lentäen.

TIIMIAKATEMIASTA VALMISTUU YHÄ ENEMMÄN
YRITTÄJIÄ

Mikä on Sirkusryhmä?
Siinä on korkeintaan neljä tiimiyrittäjää. He voivat kuulua samaan tai eri
tiimiin.
4. Matkalla Suomesta Unkariin sirkusryhmäsi on esiinnyttävä seuraaavissa paikoissa: yhdessä yrityksessä,

tehtaassa, yliopistossa,
korkeakoulussa ja viinitilalla/
panimossa . Lisäksi on
vierailtava yhdessä Unescotai matkailukohteessa.
5. Matkaa voit tehdä toki
oman tiimisi kanssa tai isolla
porukalla. Vierailut yrityksissä ja oppilaitoksissa on kuitenkin tehokkainta tehdä
sirkusryhmissä.
6. Pääset osallistumaan
Tiimiyrittäjien 1. Maailman
Kongressiin Balatonilla
7.-9.5.2014
7. Suosittelemme paluuta
Suomeen viimeistään
tiistainA 13.5.2014

TEAMPRENEURS
1.GLOBAL MEETING
Tiimiakatemian Learning Circuksen tarkoituksena on esitellä tiimiyrittäjyyttä tehokkaana tapana synnyttää uutta yrittäjyyttä,
poistaa työttömyyttä ja estää nuorten
syrjäytymistä.
Luomme uusia asiakas– ja kumppanuussuhteita sekä teemme Jyväskylää ja sitä
ympäröivää maakuntaa tunnetuksi.

In Keszthely on the Balaton
Hungary 7.-9.5.2014

Kaikki maailman tiimiyrittäjät kokoontukaa yhteen! Balaton-järven syleilyssä
sijaitseva Konferenssihotelli Helikon saa
kansainvälisiä vieraita, kun Tiimiakatemian “sirkusryhmäläiset” saapuvat.
Mukaan on tulossa tiimiyrittäjiä ympäri
Eurooppaa, mm. Ranskasta, Espanjasta, Englannista ja tietysti Debrezenistä ja Budapestistä.
Maailmankokouksen teemana on yksinkertaisesti “The Power of teams”!
Tiimit tulevat haastamaan toisiaan
erittäin vaativissa tehtävissä, joiden
aihealueena ovat innovointi, markkinointi ja johtaminen. Näemmekö tiimit
myös soutamassa kilpaa Balatonilla?
Maailmankokouskylän pormestarina
toimii valmentaja Péter Tasi, joka on
väläytellyt, että tapahtuman tulee avaamaan mahdollisesti Suomen Unkarin
suurlähettiläs….

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia valmistaa yhä enemmän nuoria yrittäjiksi.
Opetushallituksen uusimman
tutkimuksen mukaan peräti
43 prosenttia Tiimiakatemian
opiskelijoista jatkaa tai aloittaa yrittäjinä opintojen jälkeen.
Yrittäjäinnostuksessa Tiimiakatemian erot muihin oppilaitoksiin ovat valtavia, sillä
koko maan liiketalouden koulutusalan keskiarvo on 3,5
prosenttia.

Me voimme auttaa Euroopassa
myrskyävän
nuorisotyöttömyyden selättämisessä.
Myös siksi teemme historian suurimman tiimiyrittäjyyden invaasio Eurooppaan

