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VARAA PAIKKASI NYT!

HHJ-kurssi 2021/09 Jyväskylä
Hyvä hallitustyö ja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaativat 
osaamista ja erilaisia työkaluja. Hyväksytty hallituksen jäsen 
(HHJ)-kurssilta saat työkaluja hallitustyöskentelyn aktivoimi-
seen ja kehittämiseen. Kurssi sopii hallitustyötä jo tekeville tai 
sitä harkitseville sekä hallitusammattilaisen urasta kiinnostu-
neille. Se auttaa huomaamaan, miten koko yritys hyötyy halli-
tustyön kehittämisestä.

LÄHIJAKSOT SYYS-MARRASKUU
 
• 1. jakso: Hyvä hallintotapa ti 28.9.2021 klo 12.00-17.50                 
• 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi ke 6.10.2021 
klo 12.00-17.20
• 3. jakso: Strategiatyö to 14.10.2021 klo 12.00-17.10
• 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus ke 3.11.2021 
klo 12.00-18.10

Ryhmätyö ke 27.10.2021 (Ryhmä voi sopia ryh-
mätyön myös muuhun ajankohtaan jaksojen 
3.-4. väliin viikoilla 42-43.)

*Jäsenetuhinta 1750 €, Hinta 2500 € + alv 24%

HINTA

+ alv 24%
1750€*

SYYSKUU 2021 - HELMIKUU 2022

1.1. (8–16) 
Atus, commolu ptaepere as velisci piendias

VARAA PAIKKASI NYT!

HHJ-kurssi 2021/11 Jyväskylä
LÄHIJAKSOT MARRAS-JOULUKUU
 
• 1. jakso: Hyvä hallintotapa ke 17.11.2021 klo 12.00-17.50                 
• 2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön organisointi ke 24.11.2021 
klo 12.00-17.20
• 3. jakso: Strategiatyö ke 1.12.2021 klo 12.00-17.10
• 4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus ke 15.12.2021 
klo 12.00-18.10

Ryhmätyö ke 8.12.2021 (Ryhmä voi sopia ryhmä-
työn myös muuhun ajankohtaan jaksojen 3.-4. 
väliin.)

*Jäsenetuhinta 1750 €, Hinta 2500 € + alv 24%

VARAA PAIKKASI NYT!

HINTA

+ alv 24%
1750€* Hei kaikki HHJ-koulutuksiin osallistuneet! Loppuvuoteen tulossa 

HHJ-alumnipäivä pitkästä aikaa. Seuraa ilmoittelua ja tule verkos-
toitumaan muiden HHJ-alumnien kanssa!

Tulossa keväällä 2022: HHJ-kurssi vkot 10-14, ke 9.3.-6.4.  ja 17-21, 
ke 27.4.-25.5.

Keski-Suomen johtajaverkosto
Vaihda ajatuksia ja verkostoidu 
johtajien vertaisfoorumissa!
Olisiko avartavaa kuulla, miten toiset johtajat toimivat erilaisis-
sa tilanteissa? Tekisikö välillä hyvää hetki hengähtää kollegojen 
seurassa ja saada samalla uusia kontakteja?  Keski-Suomen 
johtajaverkosto on kaiken kokoisten yritysten ja kaikkien toimi-
alojen johtajille ja vastuullisille päälliköille tarkoitettu osaamis-
ta ja kokemuksia jakava luottamusverkosto. Vertaisfoorumissa 
verkostoidut tehokkaasti ja saat konkreettista tukea johtamis-
työhösi.

JOHTAJAVERKOSTON TAPAAMISET
Johtajaverkoston tapaamisia järjestetään viisi 
kertaa vuoden aikana kolme tuntia kerrallaan. 
Seuraavat tapaamiset ovat:

-ke 12.5.2021 klo 8.30-11.30
-ke 25.8.2021 klo 14.00-17.00
-ke 13.10.2021 klo 14.00-17.00
-ke 1.12.2021 klo 14.00-17.00
-ke 16.2.2022 klo 14.00-17.00

ILMOITTAUDU: KSKAUPPAKAMARI.FI/JOHTAJAVERKOSTO

VUOSI-
MAKSU

1290€*
+ alv 24 %

*Hinta kauppakamarin jäsenille 1290 € + alv 24 %, muille 
1590 € + alv 24 %. 

VARAA PAIKKASI NYT!

Talous & verotus

15.10. Alv-ajankohtaispäivä 
Tarjolla tuoreimmat arvonlisäverokuulumiset 
ajankohtaispäivässä, jossa syvennytään alv-vä-
hennysoikeuden rajanveto- ja erityistilanteisiin 
sekä tutustutaan arvonlisäverotuksen viimeaikai-
simpiin muutoksiin ja ennakoidaan tulevia muu-
toksia. Kouluttaja: Atte Saari, KPMG

2.12. Ennakkoperintä 
Ennakkoperintä-koulutus tarjoaa tiiviin paketin 
vuoden 2022 verotukseen vaikuttavista muutok-
sista. Kouluttaja: Janne Myllymäki

21.9. Kv-alv-ajankohtaispäivä 
Kesällä 2021 astuu voimaan muutoksia kansain-
välisen kaupan arvonlisäverotukseen liittyen. 
Tiedätkö, mitä ne ovat ja kuinka niiden kanssa 
toimitaan? Kouluttaja: Atte Saari, KPMG

16.11. Veropäiväkiertue 
Veropäiväkiertue saapuu Jyväskylään 16.11.2021. 
Kauppakamarin perinteinen, mutta uudistettu 
Veropäivä tarjoilee syksyn parhaan kattauksen 
ajankohtaistietoutta verotuksesta liittyen kirjan-
pitoon, tilinpäätökseen ja arvonlisäveroon. Tule 
hakemaan rautaisannos syksyyn ja verkostoidu 
samalla kollegojen kanssa!

Excel- ja PowerBI-
webinaarikoulutukset

Ajankohtana tiistai klo 14-15.30. Kouluttajana asiantun-
tijat Pinja Group Oy:stä.

14.9. Sujuvampaa Excelin käyttöä 

5.10. Power BI – raportoinnin perusteet 

7.9. Power BI – raportoinnin perusteet 

28.9. Excel tehokäyttöön 

12.10. Sujuvampaa Excelin käyttöä 

26.10. Power BI – datan visualisointi 

9.11. Power BI – Query editor 

2.11. Excel tehokäyttöön 

16.11. Excelin BI-työkalut 

30.11. Power BI – DAX 

14.12. Power BI – raporttien tehokäyttö: 
koulutus raporttien lukijoille 

7.12. Power BI – raporttien julkaisu ja ja-
kaminen 

Myynti
12.10.2021 Nykyasiakkuuden arvon kasvat-
taminen 
Tunnistatko asiakkuudet, joissa on kasvupotenti-
aalia? Kuinka kasvatat asiakkuuden arvoa? Kuin-
ka yhteistyötä kehitetään molempia osapuo-
lia kasvattavasti? Tule keskustelemaan näistä 
asioista ja hakemaan työkalupakkiisi työkaluja! 
Kouluttaja: Petri Kiikkinen, Turboteam Oy.

15.2.2022 Älykäs Myynti 
Mitä on älykäs myynti? Miten hyödynnät tieto-
ja, jotka sinulla on asiakkaasta? Miten valjastat 
tiedon parhaalla tavalla myynnin kehittämisen 
työkaluksi? Tule mukaan päivään, jonka sisältö 
rakentuu osallistujien ennakkokysymysvastaus-
ten perusteella käytännönläheiseksi. Kouluttaja: 
Petri Kiikkinen, Turboteam Oy.

24.2.-19.5.22 
Hyväksytty myyntijohtaja 
HMJ-kurssi 
Neliosainen Hyväksytty myyntijohtaja HMJ-kurssi 
valmentaa osallistujia myyntiorganisaation suori-
tuskyvyn nostamiseen.  Strategisen ajattelun ke-
hittämisen lisäksi kurssilla käydään läpi myyjien 
henkilöstöjohtamista, myynnin suunnittelua ja 
myynnin johtamisen yleisimpiä kehityskohteita. 
Kurssipäivät: 24.2., 24.3., 28.4., 19.5.22

Striimikoulutukset & 
webinaarit

PALKANLASKENTA 
16.9. Suuri Palkkapäivä
26.10.-18.11. Palkanlaskentaosaajan valmennusko-
konaisuus

HR 
31.8. Työhyvinvoinnin johtaminen – kaikki hyötyvät! 
15.9. Asiakassuhteen hoitaminen sähköisesti ja 
etätyössä
23.9. Työpaikan sairauspoissaolot
6.10. Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat
29.10. HR-vuosikello

MYYNTI, MARKKINOINTI & VIESTINTÄ 
7.-8.10.Key Account Manager (KAM) -ajokortti®
1.-2.12. Project Manager -ajokortti
9.12. Moderni ja älykäs myynti

IT & DIGI 
1.9. Digimarkkinoijan ja -myyjän sertifiointioh-
jelma
2.12. Älykäs automaatio taloushallinnossa

Tulossa syksyllä n. 100 ajankohtaiskoulutusta etänä! Tuottaja-
na Helsingin seudun kauppakamari, Keski-Suomen kauppaka-
marin jäsenet osallistuvat koulutuksiin jäsenetuhinnalla.

MUITA 
15.9. Asiakassuhteen hoitaminen sähköisesti ja 
etätyössä
11.11. Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja 
verotuksessa

HETKI AIKAA VERKKOKOULUTUKSELLE? 
Tehokasta ajanhallintaa -verkkokoulutus
Haasteelliset palvelutilanteet -verkkokoulutus

Kansainvälistyminen

Kv-Lounge-tilaisuudet 
Kv-Lounge tilaisuudet kuuluvat Keski-Suomen 
kauppakamarin Kasvu- ja kansainvälistymisvalio-
kunnan Lounge-tuotantoon, jolla tuodaan keskisuo-
malaista onnistumista esiin ja rohkaistaan yrityk-
siä omassa toiminnassaan rohkeuteen, kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. Seuraathan ilmoitteluamme!

2.11.-16.12. Kasvua viennillä -valmennus 
Uudista ajattelutapaasi kansainvälistymiseen! 
Kasvua viennillä -valmennuksen jälkeen ymmär-
rät kansainvälisen liiketoiminnan ja vientikaupan 
kokonaisuuden ja tunnistat:

• kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuudet 
ja riskit
• tuotteesi/palvelusi kansainvälisen kilpailuedun
• sopivimmat markkinointi- ja myyntikanavat

Pilottikurssi starttaa 2.11.2021. Ole nopea ja varaa 
paikkasi, sillä pilottitarjouksena organisaatios-
ta voi osallistua 2 hlöä yhden hinnalla! Paikkoja 
rajoitetusti!



Jäsenenä saat:
-Tukea kasvuun ja kansainvälis-

tymiseen
-Maksutonta neuvontaa talous-, 

laki-, vero- ja GDPR-asioissa
-Laadukkaat koulutukset ja tilai-

suudet
-Verkostoja
-Näkyvyyttä

-Ja paljon muuta!

Pirjo Melasalmi 
Puh. 010 322 2380

www.kskauppakamari.fi

kauppa- 
kamarin

Jos et  
vielä  

ole jäsen,  
liity nyt!

KESKI-SUOMEN 
KAUPPAKAMARI

Keski-Suomen

jäsenyys 
kannattaa!

TUTUSTU
JA LIITY 650

TYYTYVÄISEN
JÄSENEN

JOUKKOON

Kauppakamari 
on monessa mukana!

Kahvikiihdytykset

17.9. Hallitustyöskentely 

26.11. Keski-Suomesta kansainvälisyyteen – vaikuttavat kasvu-
tarinat

Kahvikiihdytys on neljä kertaa vuodessa järjestettävä aamunavaus, jossa kä-
sitellään ajankohtaisia ja kiinnostavia teemoja tarjoten mahdollisuuksia oman 
osaamisen kehittämiseen ja uuden oppimiseen. Kahvikiihdytykset järjestetään 
yhteistyönä Jyväskylän Nuorkauppakamarin, Jyväskylän Yritystehtaan, Kes-
ki-Suomen kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien kanssa.

Ympyräks – Keski-Suomen 
yritysten ympäristö-

vastuullisuusverkosto
Ilmastolupaus, kestävä kehitys, kiertotalous, resurssiviisaus, vastuullisuus, 
hiilineutraalius, päästöttömyys, kompensaatio… Elinympäristömme suoje-
leminen vaatii meiltä kaikilta toimenpiteitä ja joskus taakka voi tuntua liian 
painavalta yksin kannettavaksi. Keski-Suomen yritysten ympäristövastuul-
lisuusverkosto YMPYRÄKS auttaa yrityksiä päivittämään toimintansa ympä-
ristövastuulliseksi.

Ympyräksin aamukahvit kerran kuussa perjantaisin, tule kahvikupposen 
kanssa kuuntelemaan yritysten ja asiantuntijoiden alustuksia ympäristövas-
tuullisuuden aiheista teemoittain! Lisätietoja ja ilmoittautuminen postitus-
listalle osoitteesta: https://keskisuomi.fi/biotalous/ympyraks/

Jäsentilaisuudet

Jäsenten bisnestreffit
Speeddatingia jäsenyritysten kesken. Tarjolla kontakteja ja mahdol-
lisuuksia! 
Jäsenten Infoaamut
Jäsenyritysten asiantuntijat tarjoavat ajankohtaista tietoa muiden jä-
senyritysten käyttöön tehokkaasti tunnin aamukahvitilaisuudessa.

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia maksutta jäsenillemme. Näistä esimerkkei-
nä:

Uusien jäsenten aamukahvitilaisuudet
Uusille jäsenille suunnattu aamukahvitilaisuus, jossa keskustellaan 
kauppakamarin jäsenyydestä sekä ajankohtaisista asioista, vaihdetaan 
kuulumisia ja tutustutaan toisiin.

Kauppakamarit kouluttavat valtakunnallisesti ja tarjoavat verkostossaan 
koulutukset jäsenetuhintaan kauppakamareiden jäsenille.  

Kehitämme koulutustarjontaamme asiakaspalautteen avulla ja tuotam-
me kauppakamareissa yhteisesti koulutuksia, joiden avulla yrityksissä on 

ajantasainen tieto käytettävissä. 
Seuraathan postitusta ja ilmoittelua, sillä syksylle on tulossa vielä paljon 

uutta. Pysy siis kuulolla!


