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9.1.2018 klo 8.00–10.00
  JYP - Johtaja-aamiainen

Vuoden startti ja sytyke oman joukkueen val-
mentamiseen urheilu- ja työelämässä.

20.1.2018 klo 18.00–01.30
  Keski-Suomen Yrittäjäjuhla

Tervetuloa mukaan juhlimaan 
keskisuomalaista yrittäjyyttä. Järjestäjänä 
Keski-Suomen Yrittäjät. 

24.1.2018 klo 12.00–16.00
  JYP valmennus: Huippujoukkueen 

markkinointiopit
Ketkä ovat yrityksesi faneja? Millaisin keinoin 
heimoa rakennetaan ja miten viestinnän kaut-
ta pidetään intoa yllä? Miten vahvistetaan 
asiakassuhdetta ja sitoutumista eri kanavissa?

31.1.2018 klo 8.30–16.00
  Excel henkilöstöhallinnon työkaluna 

Henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstön kehit-
tämiseen tarvitaan luotettavaa ja laadukasta 
raportointia. Excel tarjoaa erinomaisen, help-
pokäyttöisen ja kustannustehokkaan työkalun 
hallittuun tiedonkeruuseen, tehokkaaseen 
tiedonhallintaan ja raportointiin. Asiantuntija-
na Powen Oy.

8.2.2018
  Johtajalounas, talouskatsaus 

Yhteistyössä Säästöpankki Optian kanssa.

6.2.2018 klo 12.45–17.15
  HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen) -kurssi 

alkaa
Muut päivät 13.2, 19.2, ryhmätyö 26.2. ja 6.3.

13.–14.2.2018
  HHJ Puheenjohtaja -kurssi 

Loistavat palautteet osallistujilta saanut 2-päiväi-
nen, hallituksen johtamiseen keskittyvä koulutus. 
Asiantuntijoina Antti Virtanen ja Ismo Salminen.

22.2.2018 klo 8.30–12.30
  Työkaluja mentorointiin ja valmennukseen 

työyhteisöissä
Miten rakentaa valmentavaa, keskustelevaa ja 
kuuntelevaa työyhteisöä?  Miten edistää työyhtei-
sössä motivaatiota? Miten johtaa osaamista? 
Koulutuksessa edistämme valmiuksia toimia 
mentorina työyhteisössä. Asiantuntijana 
Trigenda Oy.

13.3.2018 klo 8.30–10.30
 Kauppakamariaamu

Brändin ylläpidon haasteet muuttuvas-
sa maailmassa - tuotantolähtöisyydestä 
asiakaspalveluun. Yhteistyössä 
Streamlog Oy:n kanssa.

22.3.2018
 Maakunnallinen hankintaseminaari

Järjestäjänä Keski-Suomen Yrittäjät.

12.4.2018 klo 8.30–16.00
 Microsoft Power BI -koulutus

Koulutuksessa perehdytään Microsoft 
Power BI -raportoinnin mahdollisuuksiin, 
harjoitellaan raporttien toteutusta Power 
BI Desktop -ohjelmistolla sekä tutustutaan 
raporttien jakamiseen organisaation käyt-
töön Power BI -pilvipalvelun avulla.

25.4.2018 klo 14.00–17.00
 Johtajaklubi

Uusi klubi pyörähtää käyntiin.  Muut päivät 
14.6.18, 4.9.18, 20.11.18 ja 31.1.19.

7.3.2018 klo 12.00-16.00
  JYP-valmennus: Johtajan identiteetti 

Menestyvä joukkue tarvitsee vahvoja 
tukipilareita, jotka kannattelevat myös 
huonoina hetkinä ja pystyvät kääntä-
mään tilanteet voitoiksi. Johtajan rooleja 
on erilaisia ja niitä kaikkia tarvitaan jouk-
kueessa ja organisaatioissa.

8.3.2018 8.15–12.30 + lounas
  GDPR-asetuksen kiekuroista konkre-

tiaan: Johdatus tietosuojaan
GDPR:n tausta ja peruskäsitteet CASE-esi-
merkin kautta tarkasteltuna, käytännön 
CASE-esimerkkejä tietosuoja-asetuksen 
vaikutuksista henkilötietojen käsittelys-
sä mm. henkilö- ja asiakasrekistereissä 
ja tietosuoja-asetuksen huomioiminen 
sopimuksissa ja ohjeistuksissa. Asiantun-
tijoina Pekka Vepsäläinen ja Matti Vepsä-
läinen.

27.3.2018 8.30–12.30
  Sisäinen laskenta 1

Ota uusin keinoin yrityksen numerot ja 
prosessit seurantaan. Pelkän kokonaistu-
loksen sijaan kohdistamme katseet tar-
kemmin tulokseen vaikuttaviin asioihin 
ja niiden mittaamiseen. Sisäinen laskenta 
1 johdattaa yrityksen paremman tulos-
ajattelun äärelle. Asiantuntijana Sanna 
Järviaho.
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Tulossa keväällä tietoiskut seuraavista 
teemoista:

 Suostumukset ja henkilötietojen 
käyttö markkinoinnissa 

 Arkaluontoisten henkilötietojen 
käsittely

 Osoitusvelvollisuus 
henkilötietojen käsittelyn 
periaatteiden noudattamisesta

Tietuosuojaiskut 
Relatorin kanssa

Kauppakamari  
Loungen jäsenet:  
kevät 2018

Lounge treenejä keväällä:

 9.2. Kansainvälinen työskentely, 
verotus ja sosiaaliturva

 Kansainvälisen kasvun kanavat 
-workshop

 Myynnin sopimukset ja 
neuvottelutaktiikka

Lounge treffeillä luvassa mm. 
teemoja:

 Kulttuurien kirjo
 Maainfo-pitchit
 Building brands

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

TOUKOKUU

3.5.2018 klo 12.45–17.15
 HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen) 

-kurssi alkaa
Muut päivät 9.5., 15.5., ryhmätyö 23.5. ja 
päätös 30.5.

22.5.2018 klo 8.30–16.00
  Sisäinen laskenta 2 (pakettina sisäinen 

laskenta 1 + 2 edullisemmin)
Tavoitteena on antaa tarvittava ymmärrys si-
säisen laskennan käyttöönotosta yritykseen 
sekä eväät tietojen määrittelyyn ja mallien 
rakentamiseen. Auttaa löytämään oman 
liiketoiminnan kannalta mitattavat asiat ja 
rakentamaan yrityksen numerot tukemaan 
päätöksentekoa, ohjaamista ja henkilöstön 
itseohjautumista. Asiantuntijana Sanna 
Järviaho.

24.5.2018
 ”Systeemiälykäs työyhteisö”- verkosto-

tapahtuma ja seminaari
Yhteistyössä Intotalo Oy:n kanssa. Asian-
tuntijana seminaarissa toimii professori Esa 
Saarinen.  Tapahtuma on osa ”johtamisen 
arki ja käytännöt” -valmennusohjelmaa, jo-
hon kauppakamarin jäsenet voivat osallistua 
erikoishintaan.

”Keski-Suomen kauppakamarin 
koulutukset ovat laadukkaita ja kes-
kittyvät hyvin sisältöön. Suosittelen 
Keski-Suomen kauppakamarin kou-
lutuksia muillekin”  Jenni Halminen

Asiakkaidemme 
antama koulutus-
arvosana asteikolla 
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Koulutusten sisällöt ja ilmoittautumiset www.kskauppakamari.fi/koulutukset

HHJ-kurssille ilmoittautuminen www.hhj.fi 
> rekisteröidy ensin ja sen jälkeen kirjaudu ilmoittautuaksesi kurssille.

Lisätiedot koulutuksista: 
Leena Räisänen, leena.raisanen@kskauppakamari.fi tai puh. 050 555 9915

Merja Honkanen, merja.honkanen@kskauppakamari.fi tai puh. 050 439 3005 
Anne Juvonen, anne.juvonen@kauppakamari.fi tai puh. 050 555 2320

KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

puh. 010 322 2380
tilaisuudet@kskauppakamari.fi

www.kskauppakamari.fi
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http://www.hhj.fi
mailto:leena.raisanen@kauppakamari.fi
mailto:anne.juvonen@kauppakamari.fi

