Talouspäättäjäklubissa opit
kollegoiltasi.
Klubilaisilta saat
vertaistukea,
kuulet muiden
organisaatioiden
parhaita käytäntöjä
ja saat uusia oivalluksia.

Talouspäättäjäklubi on talousjohtajien, -päälliköiden, -asiantuntijoiden
ja muiden yritysten taloutta johtavien luottamusverkosto.
Ryhmässä käsitellään tärkeitä, ajankohtaisia aiheita sekä jaetaan
kokemuksia, näkemyksiä ja osaamista yli toimialarajojen. Aiheet
nousevat keskusteluun osallistujien arkityöstä ja toisaalta alan
johtavien asiantuntijoiden johdattelemina.

Sillä on väliä kenet tunnet – ja kuka tuntee sinut
Talouspäättäjät ovat useissa organisaatioissa aika yksin. Klubissa
tapaat säännöllisesti kollegoita, joilla on samanlaiset intressit ja
haasteet. Tutustutte, keskustelette, opitte toisiltanne ja verkostoidutte
ihmisten kanssa, joita ette muuten tapaisi. Kauppakamarin klubista on
selvää hyötyä urasi kannalta.

Saat uusia näkökulmia ja inspiraatiota työhösi
Talouspäättäjän työ on monipuolista ja antoisaa mutta kireät aikataulut ja ristipaineet rasittavat. Klubissa keskustelette luottamuksellisesti
ja avoimesti aroistakin asioista sekä sparraatte toisianne.

Liity nyt mukaan ja hyödynnä
verkoston vipuvoima!

www.kauppakamarinklubit.fi

Verkoston vipuvoimaa

Talouspäättäjäklubista saat opit
ja suhteet urasi kehittymiseen
Yksi parhaista asioista on
ollut vertaiskontaktit ja
keskustelut.
Kun tutustuu porukkaan
niin keskustelu on vapaata
ja mielipiteitä esitetään
avoimesti. Tällöin saa uusia
näkökulmia työelämään ja
johtamiseen.
Itse olen hyvin kiireinen ja
kuitenkin varaan aina
ajan näille päiville.
Nähdä, miten erilaisista
organisaatioista tulee erilaisia
ihmisiä. Kuunnella erilaisia
lähestymiskantoja. Seuraan
ihaillen muutaman täysin
erilaisen ihmisen ajatuksia.
Jokaisesta oppii jotain.
Parasta ovat toistaiseksi
olleet keskustelut klubilaisten
kanssa, kun mielessä on ollut
jokin ajankohtainen haaste.
Vertaisryhmän ajatukset,
ideat ja tuki. Huomaa, miten
geneerisiä ongelmat ovat
riippumatta toimialasta.
Huomaa, että muut
kamppailevat samojen
kysymysten kanssa. Olen
saanut monta hyvää ideaa
ja tuntuu, että olen myös
saanut jaettua hyviä ideoita.
Jaamme toisillemme
kultahippuja.
Klubi on hyvä verkostoitumisfoorumi, yritysvierailut
ja klubien yhteistilaisuudet
ovat olleet erittäin antoisia.

• Klubitapaamiset mukavissa tiloissa Helsingin keskustassa
(kolme tapaamista keväällä, kaksi syksyllä)
• Vapaavalintainen kauppakamarin järjestämä koulutuspäivä (arvo 450 €)
• Ammattikirjasto.fi -palvelun sähköiset ammattikirjat (arvo 195 €)
• Kaikkien klubilaisten yhteisiä Klubitreffejä
• Suosittuja yritysvierailuja kiinnostaviin yrityksiin
• Työpaikkaturva - mikäli työsuhteesi päättyy, saat seuraavan jakson
veloituksetta ja voit löytää uuden työpaikan klubiverkoston avulla
• Klubilaisten salainen Facebook-ryhmä, jossa voit vaihtaa ajatuksia muiden 		
klubilaisten kanssa

TALOUSPÄÄTTÄJÄKLUBIN AIKATAULU 2019-2020
Klubitapaamiset klo 13.00-16.00
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki
Tiistai
Tiistai
Torstai
Torstai
Tiistai

Mukana aina alan
huippuasiantuntija.

19.11.2019
11.2.2020
26.3.2020
28.5.2020
25.8.2020

Tapaamisissa on tarjolla kahvia ja välipalaa.
Talouspäättäjäklubin jäsenenä olet osa kauppakamarin johtajaverkostoa, jonka
10 klubia kokoavat yhteen yli 150 johtajaa ja yritysten avainhenkilöä. Klubikauden
aikana voit osallistua klubijäsenien huippusuosituille yritysvierailuille sekä klubien
välisiin tapaamisiin. Liity nyt mukaan ja hyödynnä verkoston vipuvoima!

Näin kauppakamarin klubit toimivat
Klubijäsenyys on jatkuva, valitse haluamasi klubi ja liity mukaan. Klubijäsenyys
laskutetaan kerran vuodessa. Voit liittyä haluamaasi klubiin milloin vain.
Klubin kestotilaushinta on kauppakamarin jäsenyrityksille 1890,00 + alv.
Jos yrityksesi ei ole kauppakamarin jäsen klubimaksu on 2290,00 + alv.
Lisätietoja kauppakamarin klubeista saat:
Ulla Kautto,
Jukka Jääskeläinen,
myyntineuvottelija
avainasiakaspäällikkö
040 922 1216
040 588 5484
jukka.jaaskelainen@helsinki.chamber.fi ulla.kautto@helsinki.chamber.fi
Kimmo Sallinen,
avainasiakaspäällikkö
0400 455 763
kimmo.sallinen@helsinki.chamber.fi

Markus Parkkinen,
myyntineuvottelija
040 9225121
markus.parkkinen@helsinki.chamber.fi

Klubijäseneksi liittyminen:

Ulla Rossi, tuottaja
040 521 7620
ulla.rossi@helsinki.chamber.fi

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi
Klubijäsenyys on kestotilaus ja se laskutetaan kerran vuodessa. Klubiin voi liittyä milloin vain. Klubiin osallistumisen voi
peruuttaa kirjallisesti neljä viikkoa ennen uuden laskutuskauden alkua. Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja
ohjelmanmuutoksiin. Kauppakamarilla on oikeus kertoa jäsenten ja yritysten nimet mahdollisille osallistujille ja klubijäsenille. Jäsenyys on henkilökohtainen. Klubilaisten kesken käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Klubitapaamisissa
ei käydä myynti- ja ostokeskusteluja.

www.kauppakamarinklubit.fi

