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KOULUTUKSET JA VERKOSTOITUMISTILAISUUDET
SYYSKUU
TAMMIKUU
17.1.
HHJ-kurssi, Pihtipudas
Muut päivät: 24.1, 5.2, 13.2. (ryhmätyö) ja 20.2.
HHJ-kurssi sopii sekä hallitustyötä jo tekeville
henkilöille että sitä harkitseville, ja se auttaa
myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään
hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Kurssi
koostuu neljästä puolen päivän jaksosta
(4 h), joiden lisäksi on ryhmätyö (4-6 h) ja
lukupaketti.
NELLI MIETTINEN

HELMIKUU
6.2.
Myyntiareena
Aina ajankohtaiset myynnin pelikuviot saavat
tuoretta näkökulmaa asiantuntevien valmentajien opissa. Myyntiareenaan ovat tervetulleita
niin uudet kyvyt kuin kokeneemmatkin konkarit. Koulutus järjestetään yhdessä JYPin kanssa.
Luistele myynnin pelikentälle ja verkostoidu
alueen muiden myyjien kanssa!
14.2.
Lounge treffit: kansainvälisen kaupan aamiainen, yhteistyössä Applex Oy:n ja Export
Maker Oy:n kanssa
Tilaisuudessa käydään läpi kansainvälisen kaupan sopimuksia ja sitä, miten kansainvälisessä
kaupassa voidaan suojautua sopimusriskeiltä
oikeanlaisilla ehdoilla. Lisäksi tilaisuudessa käsitellään kansainvälisen kaupan haasteita ja mahdollisuuksia sekä sitä, millaisilla toimenpiteillä
yrityksen kannattaa kansainvälistyä.
21.2.
Sinä olet media -mobiilivideokoulutus,
asiantuntijana DOT Productions Oy
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tehdä mobiililaitteilla ammattimaisia haastattelu-, koulutus- ja
tapahtumavideoita sekä muita kevyitä tuotantoja
ilman ammattilaisen apua. Koulutus antaa varmuutta lisätä videoviestintää esimerkiksi toteuttamalla asiakasreferenssejä, somepäivityksiä, sisäistä
viestintää, asennusohjeita, tuotetukea tai käyttöohjeita. Videon käytöstä tulee rutiinia.

MAALISKUU
6.3.
Lounge treenit: Tuontitullaus
tänään, asiantuntijana Samex Oy
Koulutuspäivän aikana käydään laajasti läpi
koko tuontiprosessi tullauksen näkökulmasta. Saat myös ajantasaisen tiedon uuden
tullikoodeksin (UTK/UCC) soveltamisesta ja
Suomen Tullin UTU-hankkeesta eli tullauksen kokonaisuudistuksesta, muutokset nyt ja
tulevaisuudessa.
12.–13.3.
HHJ Puheenjohtajakurssi, Jyväskylä
Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle:
hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet,
yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja
johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen
ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen
ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja
puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet sekä
hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.
14.3.
HHJ kurssi, Jyväskylä
Muut päivät 20.3, 3.4, 10.4. (ryhmätyö) ja
16.4. HHJ-kurssi sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille että sitä harkitseville, ja se
auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. Kurssi koostuu neljästä puolen päivän
jaksosta (4 h), joiden lisäksi on ryhmätyö (4-6
h) ja lukupaketti.
21.3.
Sinä olet media -mobiilivideokoulutus,
asiantuntijana DOT Productions Oy
Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tehdä
mobiililaitteilla ammattimaisia haastattelu-,
koulutus- ja tapahtumavideoita sekä muita
kevyitä tuotantoja ilman ammattilaisen apua.
Koulutus antaa varmuutta lisätä videoviestintää esimerkiksi toteuttamalla asiakasreferenssejä, somepäivityksiä, sisäistä viestintää, asennusohjeita, tuotetukea tai käyttöohjeita. Videon käytöstä tulee rutiinia.
28.3.
Osa-aikatyö ja vuosilomalain erityistilanteet, asiantuntijana Kirsi Parnila,
Helsingin seudun kauppakamari
Koulutuksessa paneudumme käytännönläheisesti osa-aikatyön ja vuosilomapalkanlaskennan haasteisiin palkkahallinnon näkökulmasta.

HUHTIKUU
2.4.
Talouden hallinta ja tunnusluvut -yrityssimulaatio, asiantuntijana Eeva Niskavaara,
Eeva Niskavaara Consulting Oy
Koulutuksessa pääset oppimaan talouden
hallintaa ja tunnuslukuja liikkeenjohdollista
kyvykkyyttä ja liiketaloudellista ajattelua kehittävän Celemin Apples & Oranges tuotanto/myynti -simulaatiopelin kautta.
25.4.
Sinä olet media -mobiilivideokoulutus,
asiantuntijana DOT Productions Oy
Samansisältöinen mobiilivideokoulutus järjestetään myös 21.2. ja 21.3.
PIXABAY

TOUKOKUU
7.5.
Verkkokaupan Growth Hacking,
asiantuntijana Growth Hacker Mikko
Rekola, Woolman Oy
Koulutuksessa keskitytään asiakashankinnan
perusteisiin ja tutustutaan ajankohtaisten
esimerkkien avulla asiakashankinnan
tärkeyteen. Mistä tunnistaa arvokkaan
asiakkaan ja miten houkutella asiakkaita
verkkokauppaan? Entä miten kansainvälinen
asiakashankinta eroaa kotimaan
asiakashankinnasta?
14.5.
Lounge treffit: Business dates – Best
business contacts
Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopiston
StartupLabissa.
15.5.
Johtajaklubi 2019 – avoimen
keskustelun vertaisfoorumi
Muut päivät 21.8, 23.10, 4.12. ja 12.2.2020.
KESÄKUU

Lounge treenit
Treenien teema suunnitellaan yhdessä
jäsenten kanssa, ja se täsmentyy alkuvuodesta.

Muutokset mahdollisia.

Kauppakamareiden
KoulutusOnline

KoulutusOnline sisältää jo yli 200 kurssia.
Kauppakamareiden asiantuntijoiden lisäksi mukana
on suosittuja kouluttajia, kuten Peter Nyman, Totti
Karpela ja Toivo Koski.
KoulutusOnlinen verkkokoulutuksia voit opiskella
itsenäisesti missä ja milloin vain: työpaikalla, matkoilla
tai vaikkapa kotisohvalla.
Koulutuksia tarjolla:
talouden ja kirjanpidon
työsuhteen ja palkanlaskennan
itsensä kehittämisen ja
juridiikan aihepiireistä.
KoulutusOnlinen verkkokoulutuksia voit opiskella
tietokoneella, tabletilla ja kännykällä. Palvelun
ominaisuuksiin kuuluvat myös kurssihaku, tasotestit,
ja soittolistat. Tarkan tilastoinnin avulla seuraat
suorittamiasi kursseja. KoulutusOnlinen kursseja
päivitetään säännöllisesti. Hinta jäsenille koko
palveluun ja kaikkiin kursseihin 75 €/kk (+alv).

Uusi palvelu: Kauppakamarin
Live Stream -koulutukset

Kauppakamarin Live Streamin kautta saat parhaat
asiantuntijat omalle työpisteellesi.
Esimerkiksi Suomen paras tuotteistamisen
asiantuntija Jari Parantainen kertoo palveluiden
tuotteistamisesta 11.3.2019.
Jäsenetuhinta koulutukselle 415e (+ alv 24 %).
Muita Live Stream -toteuksia keväällä 2019:
Työlainsäädäntö uudistuu – Lakimies Alexa
Kavasto, Helsingin seudun kauppakamari 23.1.2019
Kohtuuttomat valittajat – Totti Karpela 7.2.2019
Puhe-Judon™ peruskurssi – Tero Ålander
Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy 1.4.2019
Osallistu koulutukseen helposti etänä omalta
koneeltasi. Tilaisuus lähetetään suorana. Käytännössä
varmistat vain, että tietokoneesi internetyhteys toimii.
Lisätiedot ja tilaukset: www.kauppakamarikauppa.fi

Testaa maksutta: www.koulutusonline.fi

Verkkokurssit
myynti
talous

johtaminen
herättely

Kevään verkkokursseilla laaja kattaus työkaluja oman
osaamisen päivittämiseen:
28.1. Excel peruskurssi 1.
25.2. Excel jatkokurssi 1.
4.3. Excel-raportointi: Pivot ja Excel BI 1.
18.3. Controller Excel

kansainvälistyminen

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

1.4. Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI
-työkalulla -perusteet
15.4. Visuaaliset raportit Microsoft Power BI
-työkalulla
6.5. Excel peruskurssi 2.
20.5. Excel jatkokurssi 2.
3.6. Excel-raportointi: Pivot ja Excel BI 2.

MYYNTI
KANSAINVÄLISTYMINEN

TALOUS

HERÄTTELY

JOHTAMINEN

Koulutusten sisällöt ja ilmoittautumiset www.kskauppakamari.fi/koulutukset
HHJ-kurssille ilmoittautuminen www.hhj.fi
> rekisteröidy ensin ja sen jälkeen kirjaudu ilmoittautuaksesi kurssille.
Lisätiedot koulutuksista:
Merja Honkanen, merja.honkanen@kskauppakamari.fi tai puh. 050 439 3005
Anne Juvonen, anne.juvonen@kauppakamari.fi tai puh. 050 555 2320

Yhdessä yritysten puolesta
KESKI-SUOMEN KAUPPAKAMARI
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä
puh. 010 322 2380
tilaisuudet@kskauppakamari.fi
www.kskauppakamari.fi
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