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Lounge on sateenvarjo, jonka 
alta löytyvät kansainvälistymisen 
palvelut ja tilaisuudet. Sen avulla 
kansainvälistä kauppaa tekevät yritykset 
löytävät palveluita, asiantuntijoita, 
vastauksia kysymyksiin sekä tietoa 
kansainvälistymiseen liittyvistä 
ajankohtaisista asioista. Kaikki 
kauppakamarin jäsenet kuuluvat 
automaattisesti Loungeen. 

Lounge Treffit

Lounge Treffit ovat kaikille avoimia, 
maksuttomia kansainvälistymiseen 
liittyviä tilaisuuksia. Syksyllä pääset 
treffeille verkostoitumaan ja kuulemaan 
yritysten tarinoita siitä, miten eri maissa 
menee ja miltä vientitoiminta näyttää. 
Seuraa ilmoittelua ajankohdista ja hyppää 
mukaan!

Kauppakamarin 
kansainvälistymispalvelut: 
Lounge

KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARIN KOULUTUKSET JA VERKOSTOITUMISTILAISUUDET

Tervetuloa Keski-Suomen kauppakama-
rin kauden 09/2020-02/2021 koulutuska-
lenterin pariin!

Koulutustarjontamme elokuulle ja koko 
syksylle päivittyy ja monipuolistuu - täs-
sä jo esimakua tulevasta! Voit tallentaa 
päivittyvän koulutuskalenterimme 
www.kskauppakamari.fi/koulutukset se-
laimen suosikkeihin ja pysyt näin kartalla 
uusista koulutuksista! 
Huomioithan, että seuraamme koko ajan 
suosituksia ja rajoitteita tilaisuuksien jär-
jestämisen suhteen ja ne voivat vaikuttaa 
koulutusten toteuttamistapaan.

SYYSKUU

MAKSUTTOMAT VERKOSTOITUMISTILAISUUDET

MAKSULLISET KOULUTUKSET

8.9.2020 9.30-11.00   
  Webinaari: Yritystoiminta ilman toimistoa

Korona-kurimus vauhdittaa työntekemisen 
murrosta ja pakottaa meidät muotoilemaan 
toimintatapojamme rajusti uusiksi. 
Onnistuuko toiminta ilman toimistoa? 
Asiantuntija Digikuusta.

14.9. - 21.10.2020 12.45-17.15
  Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi 

HHJ-kurssi sopii hallitustyötä tekeville ja 
sitä harkitseville. Kurssi rakentuu neljästä 
lähipäivästä (á 4 h), ryhmätyöstä ja 
oheislukemisesta. Kiitelty ja arvostettu 
kurssi antaa hyvät eväät yritysten 
hallitustyöskentelyn kehittämiseen. 
Kurssipäivät ovat 14.9., 24.9., 30.9., 
ryhmätyöpäivä 7.10. ja päätös 21.10.

15.9.2020 9.00-16.00 
  Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus 

Tule oppimaan kansainvälisen kaupan 
arvonlisäverotuksen keskeisistä periaatteista, 
sudenkuopista ja mahdollisuuksista. Atte Saari 
opastaa meidät helposti ymmärrettävästi 
ja runsaiden esimerkkien kautta kv-alvin 
monimuotoiseen maailmaan.

17.9.2020 9.00-16.00
  Itsensä johtaminen - Ajanhallinta ja 

Henkilökohtainen tehokkuus®
Haastaako oman työn organisointi, 
priorisointi, kalenterin hallinta? Ilmottaudu 
mukaan oppimaan, miten pääset eroon 
ajan- ja tehonsyöjistä ja olet oman toimintasi 
hallinnassa. Tehot ylös ja tuottavuus nousuun! 
Asiantuntija: Kirsi Mäkinen

29.09.2020 09.00-12.30 
  Tarinallistamisen perusteet

Tiedätkö mitä on kokonaisvaltainen 
tarinallistaminen? Tässä työpajassa perehdyt 
tarinallistamisen laajoihin mahdollisuuksiin 
ja luot oman yrityksesi tarinallistamisen 
perusteet. Asiantuntija: Mirka Seppänen

22.09.2020 9.00-12.00 
  Remburssi maksuehtona ja myyjän työ-

kaluna - nyt ja tulevaisuudessa -webinaari
Remburssi ulkomaankaupan maksutapana! 
Tehokas aamupäivä remburssin merkeissä 
erityisesti ulkomaankaupan myyjille sekä 
myyntijohdolle. Asiantuntija: Leila Heikkinen

22.10.2020 9.00-13.30
  Striimikoulutus: HR-vuosikello

HR-vuosikellon laatiminen selkeyttää HR:n 
moninaista tehtäväkenttää ja helpottaa 
tehtävien hoitamista suunnitelmallisesti. 
Koulutuksessa käydään läpi HR:n vuoden 
tärkeimpiä tehtäviä yleisellä tasolla ja 
aikataulutetaan niitä työvuoden varrelle. 
Asiantuntija Hanna Skurnik-Järvinen

26.10. 9.00-12.00 
  Hyvin suunniteltu budjetointi

Budjetointi ei ole ainoastaan tulevaisuuden 
ennustamista ja numeroiden pyöritystä 
vaan keino johtaa ja sitouttaa. Tässä päivässä 
opit budjetin monipuolista hyödyntämistä 
ja saat siitä aidon apuvälineen myyntiin ja 
johtamiseen. Asiantuntija: Toivo Koski

6.10.2020 9.00-15.00 
  Incoterms 2020 – uudistuneet 

toimituslausekkeet tutuksi!
Incoterms 2020 -toimitusehdot tulivat 
voimaan 1.1.2020. Viimeistään nyt on 
aika päivittää tiedot ja ottaa uudistuneet 
toimitusehdot haltuun! Asiantuntija 
Jan Virtavuori

25.09.2020 9.00-16.00 
  Uusasiakashankinnan sparrauspäivä

Uusasiakashankinta on ajankohtaista kaikille. 
Hae sparrauspäivästä vinkit, kuinka toimia 
ja täyttää tavoitteet. Vinkkien ja oppien 
lisäksi saat mukaasi valmiin suunnitelman 
tehokkaampaa uusasiakashankintaa varten. 
Asiantuntija: Petri Kiikkinen

LOKAKUU

19.10.2020 12:15 - 20.10.2020 15:30 
  HHJ-puheenjohtajakurssi

HHJ-puheenjohtajakurssilla luodaan perusta 
pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan 
käytännön työlle.

26.10. 13.00-16.00 
  Suhdannevaihtelut ja taloudellisten 

riskien hallinta epävarmoina aikoina
Millaisia vaikutuksia epävarmat ajat tuovat 
taloudellisten riskien hallintaan ja miten 
muuttuvat olosuhteet voidaan huomioida 
yrityksen johdossa? Tule päivittämään 
tietosi aiheesta ja muuta riskienhallinta 
mahdollisuuksiksi! Asiantuntija: Toivo Koski

MARRASKUU

3.11.2020 9.00-16.00 
  Lukijalähtöinen kirjoittaminen – näin 

saat viestisi perille kiihtyvässä maailmassa
Lukijalähtöisen kirjoittamisen koulutuksessa 
kääritään hihat ja lähdetään rakentamaan 
tekstejä lukijan tarpeista lähtien – tekstejä, 
joissa kerrotaan pääasia selkeästi, unohdetaan 
kapulakielinen kikkailu eikä kuormiteta 
vastaanottajaa sivuseikoilla. Asiantuntija: 
Mari Valkonen

4.11.2020 9.00-16.00
 Arvonlisäveron ajankohtaispäivä

Tule tehokkaaseen alv-ajankohtaispäivään 
päivittämään ajan tasalle taitosi ja tietosi 
arvonlisäverotuksesta. Asiantuntija: Atte Saari

9.11. - 8.12.2020 12.45-17.15
  Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssi

HHJ-kurssilta saat parhaat eväät 
hallitustyöskentelyyn! Kurssipäivät ovat 
9.11., 16.11., 24.11., ryhmätyö 1.12. ja päätös 
8.12.2020.

13.11.2020 9.00-16.00
  HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen

Tässä HHJ-tuoteperheen uudessa 
valmennuksessa kirkastetaan hallituksen 
mahdollisuuksia, roolia ja tehtäviä strategian 
toteuttamisessa. Hae vinkkejä, esimerkkejä 
ja konkreettisia keinoja strategian 
toteuttamiseen hallitustyön kautta! 
Asiantuntija: Ismo Salminen

25.11.2020 9.00-16.00
  Veropäivä

Kauppakamarin perinteinen, mutta 
uudistettu Veropäivä-kiertue saapuu 
Jyväskylään! Syksyn paras mahdollisuus 
päivittää ajankohtaistietous verotuksesta 
liittyen kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja 
arvonlisäveroon. 

TAMMIKUU

KEVÄT 2021

19.1.2021 9.00-16.00 
  Itsensä johtaminen - Ajanhallinta ja 

Henkilökohtainen tehokkuus®
Haastaako oman työn organisointi, 
priorisointi, kalenterin hallinta? Ilmoittaudu 
mukaan oppimaan, miten pääset eroon 
ajan- ja tehonsyöjistä ja olet oman toimintasi 
hallinnassa. Tehot ylös ja tuottavuus nousuun! 
Asiantuntija: Kirsi Mäkinen

27.1.2021 09.00-16.00 
  Viennin ajankohtaispäivä

Käytännönläheisen päivän aikana 
käydään laajasti läpi vienti-ilmoittamista; 
kuulet mikä on muuttunut ja mihin 
varautua tulevaisuudessa. Saat myös 
ajantasaisen tiedon EU:n solmimista 
vapaakauppasopimuksista ja Brexitin 
vaikutuksesta tullaukseen ja alkuperän 
todentamiseen. Asiantuntija: Marika Nummila

1.2.2021 9.00-12.00
  Investointilaskelmat

Miten ja millä tiedoilla laskelmia tehdään? 
Mitä tietoja tarvitaan, jotta laskelmiin voidaan 
luottaa? Asiantuntija: Toivo Koski

HELMIKUU

1.2.2021 13.00-16.00
  Yrityksen rahoitusratkaisut

Miten huomioin muuttuvat tarpeet 
rahoitusratkaisuissa? Onko olemassa yksi, 
ainut ja oikea tapa? Onko muitakin tapoja? 
Asiantuntija: Toivo Koski

2.2.2021 9.00-16.00
  Askeleet asiantuntijablogiin – 

näin kirjoitat osaamisesi esiin!
Tässä työpajassa saat rautaisannoksen tietoa 
siitä, miten hyvä blogiteksti rakennetaan 
vaihe vaiheelta. Koulutuksen jälkeen käsissäsi 
on blogitekstin aihio, josta saat muutaman 
tunnin keskittyneellä työllä julkaisuvalmiin 
blogitekstin. Asiantuntija: Mari Valkonen

Johtajaklubi®

Johtajaklubi® on  johtajille ja vastuullisille 
päälliköille tarkoitettu osaamista jakava 
luottamusverkosto ja vertaisfoorumi.

Sen kautta saat:

-innostavia klubitapaamisia ja oman 
sparraustiimin

-luottamusverkoston myös valtakunnallisesti

-ajankohtaiset keskustelunaiheet klubilaisten 
ehdoilla.

Tule tutustumaan ja totea itse, että 
johtajaklubista on hyötyä!

Seuraavat klubitapaamiset:

• Ke 19.8.2020 klo 14.00 – 17.00

• Ke 28.10.2020 klo 8.30 - 11.30

• Ke 9.12.2020 klo 14.00 – 17.00

• Ke 10.2.2021 klo 14.00 – 17.00

Kysyttävää Johtajaklubista?

Merja Honkanen

merja.honkanen@kskauppakamari.fi

puh. 050 439 3005

 
Hae mukaan Keski-Suomen 
kauppakamarin Kasvu- ja 
kansainvälistymisvaliokunnan 
uuteen mentorointiohjelmaan 
3.8.2020 mennessä ja aloita matkasi 
kohti kasvua ja kansainvälistymistä! 
Kick Off 4.9.2020, HalfWayCheck 
15.1.2021 ja Final 11.6.2021. Lue lisää 
Kauppakamarilehden 2/2020 sivulta 6 
ja osoitteesta www.kskauppakamari.fi.

UUTTA! Kasvutahto-
mentorointiohjelma

     Kauppakamarin jäsenten 
bisnestreffit
1.10.2020 klo 8.30-10.30
3.12.2020 klo 8.30-10.30
4.2.2020 klo 8.30-10.30
Tervetuloa mukaan kauppakamarin jäsen-
ten bisnestreffeille! Treffit ovat hyvä keino 
verkottua, verkostoitua, tavata muita ja 
löytää uusia businesskumppaneita. Ota 
mukaan reipas mieli ja nippu käyntikortte-
ja ja valmistaudu kohtaamisiin!

     Kahvikiihdytykset
Kahvikiihdytykset ovat yrittäjyydestä ja 
liiketoiminnasta kiinnostuneille henkilöil-
le, tiimeille ja organisaatioille tarkoitettuja 
aamunavauksia, joiden avulla tarjotaan 
mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen 
ja verkostoitumiseen. Aamuissa kuullaan 
asiantuntijoiden alustukset aiheesta ja 
luodaan vuorovaikutteisuutta yleisöön. 
Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Jy-
väskylän Yritystehtaan, Jyväskylän Nuor-
kauppakamarin ja Keski-Suomen Yrittäjien 
kanssa. Seuraathan ilmoittelua aiheista ja 
ajankohdista!
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MYYNTI &
MARKKINOINTI

JOHTAMINEN & 
ESIMIESTYÖ

JURIDIIKKA TALOUS &
VEROTUS

KANSAIN- 
VÄLISTYMINEN

Yhdessä yritysten puolesta

Koulutusten sisällöt ja ilmoittautumiset www.kskauppakamari.fi/koulutukset

HHJ-kurssille ilmoittautuminen www.hhj.fi 

> rekisteröidy ensin ja sen jälkeen kirjaudu ilmoittautuaksesi kurssille.

Lisätiedot koulutuksista: 
Pia Naukkarinen, pia.naukkarinen@kskauppakamari.fi tai puh. 050 555 9915 

Merja Honkanen, merja.honkanen@kskauppakamari.fi tai puh. 050 439 3005
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KESKI-SUOMEN 
KAUPPAKAMARIN  

KOULUTUKSET

HERÄTTELY &
VERKOSTOT

§

KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI
Kauppakatu 28 B, 40100 Jyväskylä

puh. 010 322 2380
tilaisuudet@kskauppakamari.fi

www.kskauppakamari.fi
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