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MAKSUTTOMAT VERKOSTOITUMISTILAISUUDET
ELOKUU

SYYSKUU
5.9. klo 8.30–10.30
Lounge treffit: Kansainvälinen menestys
Pohjoismaisessa markkinassa.
Tule kuuntelemaan kahden keskisuomalaisen
yrityksen kilpailuetutarina.
13.9. klo 8.15–10.30
Kahvikiihdytys: Vastuullinen johtajuus
Mitä on vastuullinen johtajuus? Miten yritys toimii yhteiskuntavastuun näkökulmasta
eettisesti ja vastuullisesti? Tule kuuntelemaan
asiantuntijoiden alustukset keskusteluun ja
pistä panelistit tiukoille.

PIXHILL

17.9. klo 16.00–21.00
Jyväskylän Yrittäjätreffit
Speed date -tapahtumassa tapaat tehokkaasti
uusia asiakkaita, saat kontakteja ja yhteistyökumppaneita. Ehkä teet myös diilejä? Pienyrityksille suunnattu tilaisuus. Tulethan mukaan
BusinessMakerin treffeille verkostoitumaan!

LOKAKUU
MATIAS ULFVES

29.8. klo 14.00–17.00
Menestystä vahvalla brändillä ja hyvinvoivalla mielellä
Hyvinvoivat ihmiset ja vahva brändi luovat
pohjan menestykselle. Mielen, kehon ja brändin tasapaino auttaa sinua saavuttamaan organisaatiosi tavoitteet. Mitä tämä tarkoittaa
käytännössä? Brändin ja hyvinvoinnin iltapäivässä osallistujat saavat hyödyllisen tiedon
lisäksi henkilökohtaisen analyysin hyvinvoinnistaan. Asiantuntijoina Hintsa Performancen
Heikki Huovinen ja Avidlyn Minna Utriainen.

26.9. klo 8.00–10.30
Uusi työaikalaki käytännössä
Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020.
Tiedätkö, mikä muuttuu ja miten
uudistukset kannattaa huomioida mm.
asiakirjapäivityksissä? Tilaisuudessa Eversheds
Asianajotoimisto Oy:n asiantuntijat käyvät
läpi uuden lain muutokset ja hyödyntävät
käytännön esimerkkejä.

23.–24.10.
Kasvu Open Karnevaali
Kasvu Open Karnevaali on kaikille avoin ja
maksuton kasvuyritystapahtuma, joka kokoaa yhteen Kasvu Open -kauden TOP 100
-finalistit sekä kasvuyrityksiä, kumppaneita,
asiantuntijoita ja sijoittajia ympäri Suomea.

MAKSULLISET TAPAHTUMAT JA KOULUTUSTILAISUUDET
SYYSKUU
SYYSKUU
3.9.–30.9. klo 12.45–17.15
HHJ-kurssi, Jyväskylä
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. Muut kurssipäivät ovat 9.9., 16.9., 23.9.
(ryhmätyöpäivä) ja 30.9.
LOKAKUU
Uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot
tulevat voimaan 1.1.2020. Oletko valmis?
Incoterms -ehdot päivitetään noin 10 vuoden välein. Uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot julkistetaan syyskuussa 2019. Jyväskylässä järjestämme
koulutuksen lokakuun alkupuolella.
Koulutuksessa saat tietoa:
•
uusista ehdoista.
•
ehtojen keskeisimmistä muutoksista kaupan
osapuolten kannalta.
•
muutosten vaikutuksista toimitusmuotojen
valintaan ja riskienhallintaan.
Seuraa siis tiedotusta ja ilmoittaudu koulutukseen! Incoterms 2020 -koulutus on osa Loungetoimintaamme.

10.10. klo 8.30–16.00
Sinä olet media -mobiilivideokoulutus
Opi kuvaamaan yrityksesi perusvideot kuin
ammattilainen. Koulutus antaa varmuutta
haastattelu-, koulutus- ja tapahtumavideoiden tuotantoon sekä lisätä videoviestintää
esimerkiksi toteuttamalla asiakasreferenssejä, somepäivityksiä ja sisäistä viestintää.
Asiantuntijana DOT Productions Oy.

12.11.–11.12. klo 12.45–17.15
HHJ-kurssi, Jyväskylä
HHJ-kurssi sopii hallitustyötä tekeville ja sitä
harkitseville. Kurssi rakentuu neljästä lähiiltapäivästä (á 4 h), ryhmätyöstä ja oheislukemisesta. Kiitelty ja arvostettu kurssi antaa
hyvät eväät yritysten hallitustyöskentelyn kehittämiseen. Muut kurssipäivät ovat
20.11., 27.11., 4.12. (ryhmätyöpäivä) ja 11.12.

30.10. 8.45–16.00
Mitä tilinpäätös kertoo - analysoi
tilinpäätöksesi!
Onko tilinpäätös sinulle vain numeroita?
Arvostetun ja pidetyn asiantuntijan Toivo
Kosken pitämä koulutus sopii esimerkiksi
yritysanalyytikoille, asiakkaiden luottokelpoisuutta arvioiville ja kaikille, jotka tarvitsevat kykyä analysoida virallisia tilinpäätöksiä.

14.11. klo 8.30–16.00
Sinä olet media -mobiilivideokoulutus
Opi kuvaamaan yrityksesi perusvideot kuin
ammattilainen. Koulutus antaa varmuutta
haastattelu-, koulutus- ja tapahtumavideoiden tuotantoon sekä lisätä videoviestintää
esimerkiksi toteuttamalla asiakasreferenssejä, somepäivityksiä ja sisäistä viestintää.
Asiantuntijana DOT Productions Oy.

MARRASKUU
5.11. klo 13.00–16.00
Vaikuttava viestintä – Viesti vaikuttavasti!
Viestintätaito on tekniikkalaji, jota tarvitaan
kaikessa vuorovaikutuksessa: kotona ja työssä, yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella. Vaikka
viestisit hyvin, aina voit viestiä paremmin kollegalle, tiimille, palavereissa ja myyntitilanteissa. Tule päivittämään taitosi ja vaikuttumaan
kovan luokan viestinnän ammattilaisen, Peter
Nymanin, opissa!

Muutokset mahdollisia.

MARRASKUU
Vk 45 klo 8.30–10.30
Lounge treffit: Menestys globaalissa
markkinassa
Tule kuuntelemaan kahden keskisuomalaisen
yrityksen kilpailuetutarina.
13.11. klo 8.30–11.00
Kauppakamarin jäsenten bisnestreffit
Tervetuloa mukaan kauppakamarin jäsenten
bisnestreffeille! Tulethan tapaamaan muita
keskisuomalaisia yrittäjiä ja yritysten edustajia eri toimialoilta sekä laajentamaan kontaktiverkostoasi.
15.11. klo 8.15–10.30
Kahvikiihdytys: Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu on esillä kaiken aikaa. Mitä
se tarkoittaa? Miten sen voi määritellä? Tule
kuuntelemaan asiantuntijoiden alustukset
aiheesta, kysele, osallista ja osallistu paneelikeskustelun kautta.

Koulutusten ja tilaisuuksien
tarkemmat lisätiedot ja
ilmoittautuminen osoitteessa:
www.kskauppakamari.fi

Johtajaklubi on vertaisverkosto, joka
kokoaa yhteen kaikenkokoisten
yritysten ja eri toimialojen johtajat
ja vastuulliset päälliköt. Klubissa
tapaat muita johtajia ja kuulet heidän
kokemuksiaan ja ajatuksiaan johtamisen haasteista ja mahdollisuuksista.
Saat uusia näkökulmia ja inspiraatiota
johtamistyöhösi. Samalla sinulla on
mahdollisuus pysähtyä miettimään
omaa johtamistasi. Johtajaklubin
seuraavat tapaamiset ovat 21.8., 23.10.,
4.12. ja 12.2.2020.

JOULUKUU
3.12.
Veropäivä
Kauppakamareiden Veropäivä -kiertue saapuu Jyväskylään keskuskauppakamarin AnnMari Kemellin johdolla. Tule päivittämään
ajankohtaistietosi verotuksesta liittyen kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja arvonlisäveroon.
12.12. klo 8.30–16.00
Sinä olet media -mobiilivideokoulutus
Samansisältöinen koulutus järjestetään
myös 10.10. ja 14.11.

Kauppakamari Lounge tarjoaa
ainutlaatuisen verkoston kansainvälistä
kauppaa tekeville yrityksille
löytää palveluja, asiantuntijoita,
vastauksia kysymyksiin ja tietoa
kansainvälistymiseen liittyvistä
ajankohtaisista asioista.
Lounge Treenit
Syksyn 2019 aikana järjestämme kaksi
kansainväliseen kauppaan liittyvää
koulutusta. Seuraa ilmoitteluamme.

Voisiko johtajaverkosto olla myös
sinulle hyödyllinen?

Lounge Treffit
Tule verkostoitumaan ja kuulemaan
kilpailuetutarinoita.

Kysyttävää Johtajaklubista?
Merja Honkanen,
merja.honkanen@kskauppakamari.fi,
puh. 050 439 3005

Kysyttävää Lounge-palveluista?
Pia Naukkarinen,
pia.naukkarinen@kskauppakamari.fi,
puh. 050 555 9915

19.11. klo 10.00–14.00
Ennakkoperintä 2020
Ennakkoperintä-koulutus tarjoaa tiiviin
paketin vuoden 2020 verotukseen vaikuttavista muutoksista. Kouluttajana toimii
erinomaista palautetta koulutuksistaan
saanut aurinkoinen Verohallinnon ylitarkastaja Sari Wulff.
21.11. klo 8.30–16.00
Sinä olet Media 2: Syventävä
jälkituotanto
Suosittu Mobiilikuvauksen peruskurssi saa
jatkoa! Kurssilla syvennetään jälkituotannon taitoja. Saat myös muita vinkkejä ja
suosituksia julkaisuteknistä ja ajankohtaisista trendeistä videotuotannon alalta.

Kansainvälistymispalvelut: Lounge

Johtajaklubi ®

Verkkokurssit
myynti &
markkinointi
talous &
verotus

§

26.8. Excel peruskurssi
2.9. Excel jatkokurssi

johtaminen &
esimiestyö

juridiikka

16.9. Excel-raportointi: Pivot ja Excel BI
23.9. Controller Excel
30.9. Raportoi ja analysoi Microsoft
Power BI -työkalulla - perusteet
7.10. Visuaaliset raportit Microsoft Power
BI -työkalulla

kansainvälistyminen
herättely &
verkostot

21.10. Excel peruskurssi
4.11. Excel jatkokurssi
18.11. Controller Excel
2.12. Excel-raportointi: Pivot ja Excel BI

MYYNTI &
MARKKINOINTI
HERÄTTELY &
VERKOSTOT

§

KANSAINVÄLISTYMINEN

KESKI-SUOMEN
KAUPPAKAMARIN
KOULUTUKSET

TALOUS &
VEROTUS

JURIDIIKKA

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

Yhdessä yritysten puolesta
KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
puh. 050 555 3044
tilaisuudet@kskauppakamari.fi
www.kskauppakamari.fi

Graafinen suunnittelu: Pekka Sell Graphics

Koulutusten sisällöt ja ilmoittautumiset www.kskauppakamari.fi/koulutukset

Taitto: Nelli Miettinen

JOHTAMINEN &
ESIMIESTYÖ

