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Näin perustat oman mastermind - ryhmän
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ohjeet: näin perustat oman ryhmän
1. Etsi oikeat ihmiset.

Oikeat ihmiset tekevät ryhmän. Katso seuraavalta sivulta lisää.

2. Sopikaa pelisäännöt.

Laatikaa yhteiset pelisäännöt kirjallisena. Voit ladata meidän pelisäännöt. Tässä linkki tekstiin:

http://www.valmentaja-akatemia.fi/milloin-valmentajien-kannattaa-toimia-ryhmassa/ 

3. Sitoutukaa ryhmään.

Sopikaa heti alussa, että sitoudutte ryhmään puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

4. Suunnitelkaa tapaamisille runko.

Voit ladata blogista meidän käyttämän rungon tapaamisille. Tässä linkki tekstiin:

http://www.valmentaja-akatemia.fi/milloin-valmentajien-kannattaa-toimia-ryhmassa/

5. Sopikaa kuinka käytte tai raportoitte tavoitteista tapaamisten välillä.

Jos tapaamiset ovat kerran kuussa tai harvemmin, on hyvä raportoida tavoitteista viikoittain 

muille jäsenille. Katso seuraavasta kohdasta kuinka.

6. Sopikaa tapa olla yhteydessä tapaamisten välillä.

Perustakaa suljettu ja salainen Facebook - ryhmä tai oma Slack - tili, jossa voitte käydä 

keskustelua ja ilmoittaa viikoittaisista tapaamisista.

7. Nyt kaikki on valmista, nauttikaa ryhmästä!
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VARMISTA, että nämä asiat ovat kunnossa
1. Onko ryhmän jäsenet tai uudet jäsenet samanhenkisiä muiden kanssa? 

Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi ajatella tai toimia samalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jokainen jäsen on sitoutunut omaan bisnekseensä yhtä intohimoisesti kuin muutkin. 

2. Ovatko ryhmän jäsenet valmiita sitoutumaan ryhmään?

Varmista, että jokainen on valmis allekirjoittamaan yhteiset pelisäännöt (edes puheen tasolla) ja 

olemaan mukana ryhmässä vähintään puolivuotta. Ryhmä ei toimi, jos ihmiset eivät ota sitä 

tosissaan tai sitoudu siihen.

3. Onko teillä yhteiset pelisäännöt?

Tarkoitan tällä sitä, että onko ryhmällä vakiintunut tai suunniteltu formaatti, jonka mukaan se 

toimii. Ilman tätä ryhmä on vain yhteinen kahvittelukerho. Hyöty tulee, kun tätä runkoa 

toteutetaan käytännössä.

4. Onko ryhmällä vastuuhenkilö?

Vastuuhenkilö voi vaihdella tapaamisten välillä, mutta ilman sitä kukaan ei ota vastuuta ja hoida 

ryhmää eteenpäin.

5. Osaavatko kaikki antaa muille tilaa, olla avoimia ja ottaa palautetta vastaan?

Toimiva ryhmä ei kaipaa tähtiä, jotka ovat muiden yläpuolella. Sellaisia henkilöitä ei kannata 

ottaa mukaan ja heistä pitää päästä eroon. Tähdistä ei ole hyötyä muille, he ovat mukana vain 

hiomassa omaa egoaan.


