
Vuonna 1974 perustettu kansainvälinen IMA  
on tällä hetkellä edustettuna yli 30 Euroopan  
maassa sekä Turkissa ja Etelä-Afrikassa:  
jäsenmäärä on noin 1600. 

IMA FINLAND RY:llä, joka liittyi yhdistykseen  
1975, on yli 200 jäsentä julkiselta sekä yksityi- 
seltä sektorilta. Tarjoamme jäsenillemme laa- 
dukkaan kotimaisen ja kansainvälisen verkoston  
monimuotoisten tilaisuuksien ja koulutusten  
merkeissä!

PÄÄTAVOITTEENAMME on ylimmän johdon  
assistenttityössä tarvittavan ammatillisen  
osaamisen, henkilökohtaisen kehittymisen ja 
verkostoitumisen laaja-alainen ylläpito ja edis-
täminen. Lisäksi toiminnan tulee tukea ammatin 
vaatimaa muuta yleissivistävää osaamista.  

VISIOMME on koota suomalaisten yritysten  
ja julkishallinnon ylimmän johdon assistenttien 
verkosto ja tukea heidän ammatillista kehit- 
tymistä. 

MISSIOMME on tarjota laadukkaita jäsen- 
tilaisuuksia, jotka lisäävät verkoston jäsenten  
laaja-alaista yhteiskunnallista tietämystä ja  
näkemystä.

IMA FINLAND RY ON OSA KANSAINVÄLISTÄ  
INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSISTANTS  
(IMA) -YHDISTYSTÄ, JOKA ON KORKEAN TASON 
VERKOSTO JOHDON ASSISTENTEILLE.



IMA Finland ry., puheenjohtaja: Elina Husa,  
chairman@fi.ima-network.org • https://fi.ima-network.org/ 

JÄSENEKSI

Lisätietoja jäsenyyden  
hakemisesta sekä jäsen- 
työryhmän yhteystiedot  
löydät nettisivuiltamme  
IMA Finland  
Membership-osiosta.

YRITYSJÄSEN

 Maksaa vuosittaisen jäsenmaksun.

 Voi osallistua yhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin.

 Voi kokouksissa käyttää puheoikeutta, mutta ei voi äänestää.

 Voi tarvittaessa lähettää viestejä jäsenille puheenjohtajan kautta.

 Saa näkyvyyttä IMAn nettisivuilla.

MIKSI IMA YRITYSJÄSENEKSI?

 Yritysjäsenenä olet lähellä johdon assistenttien työtä ja alan  
 kehitystä, mistä voi olla hyötyä yritystoiminnassasi.

 Verkostoituminen ylimmän johdon assistenttien kanssa,  
 molemminpuolinen hyöty, esimerkiksi jäsenen luotsaama  
 asiakassuhde yritysjäsenelle.

 Valtava potentiaalinen asiakaskunta yritysjäsenten palvelujen  
 käyttäjiksi ja suosittelijoiksi.

 Avoimet työpaikkailmoitukset IMAn kautta osaaville ja ammatti- 
 taitoisille kandidaateille.

IMA FINLAND RY TARJOAA JÄSENILLEEN  
MONIMUOTOISIA TAPOJA VERKOSTOITUA

 Yritysvierailut, tutustumista jäsenten työpaikoille

 Koulutukset

 Jäsenten väliset sparrausryhmät

 Webinaarit, asiantuntijaluennot

 Vierailut palveluntuottajien kohteissa 

 Kulttuuritapahtumat

 Hattujuhla 

 Jouluillallinen

 After work –tyyppiset tapahtumat 

Tapahtumien ja tilaisuuksien lisäksi mm.:

 Newsletters  Jäsenkyselyt  Nettisivut

IMAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET JA TILAISUUDET
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SKILLA RY
”Toimimme Skilla ry:ssä samalla kentällä hieman 
eri roolissa hallinnon ja toimistotyön korkeasti 
koulutettujen asiatuntijoiden ammattijärjestönä. 
IMA:n jäsenyys tarjoaa meille synergiaetua: kuu-
lemme alan ja yritysten viimeisimpiä kuulumisia 
sekä hiljaisia signaaleita assistentin työn kehitys-
suunnista. Tapaamme kollegoita ja pääsemme 
osaksi IMA:n laajoja verkostoja. Hyödynnämme 
IMA:n osaamista myös etsiessämme puhujia 
omiin tapahtumiimme – ja kukaties joskus lai-
naamme ideoita IMA:lta myös omiin jäsentapah-
tumiimme!”

MIKSI LIITTYÄ YRITYSJÄSENEKSI

 Jäsenyys hyödyttää koko jäsenistöämme.

 Yritysjäsenenä IMAn kuulumisten ansiosta  
 pysyy tuntosarvet herkkinä laajemmin koko  
 alalta kuin ”pelkästään” oman jäsenistön  
 kautta.

 Verkostoituminen pitää mielen virkeänä, ja  
 on inspiroivaa nähdä miten toinen yhteisö  
 toteuttaa toimintaansa.

Elina Havu  
toiminnanjohtaja 
Skilla ry

KOKOUSPISTE
”Yritysjäsenyys on antanut Kokouspisteelle pal-
jon. Olemme saaneet loistavia kontakteja, uusia 
tuttavuuksia ja jopa todellisia ystäviä IMAN jäse-
nistä. On ollut ilo päästä mukaan tähän todella 
mahtavaan ryhmään ja päästä verkostoitumaan 
mahtavien naisten kanssa.

Meille on myös avautunut ovia yrityksiin IMA-
laisten kautta.

Olemme tietenkin saaneet suoraa kauppaa 
tämän verkoston kautta, eikä pidä myöskään 
unohtaa verkoston voimaa suositteluissa.

Summa summarum, me nautimme siitä kunni- 
asta, että saamme olla IMAN yritysjäsen.  
Suosittelemme jäsenyyttä kaikille!”

Kaisa Kangasmäki 
toimitusjohtaja 
Kokouspiste

HAAGA-HELIA
”IMA Finland on meille korkeakouluna todella 
tärkeä yhteistyökumppani sekä nykyisen koulu-
tustarjonnan että erityisesti tulevaisuuden osaa-
misten kehittämistyössä. Liiketoiminnan palve-
luratkaisujen ja kielten koulutuksesta voidaan 
luontevasti tähdätä kansainvälisiin organisaati- 
oihin hallinnollisten ja erityisen vahvaa koordi-
nointikykyä vaativien tehtävien moniosaajaksi. 
Moni etenee nopeasti myös aivan ylimmän 
johdon assistentiksi. Meille näiden osaamisten 
tarjoaminen myös tulevaisuudessa on hyvin  
tärkeä asia ja tähän tarvitsemme yhteistyö-
kumppaneita. 

IMA tuo meidät korkeakouluna lähelle työelä-
män huippuasiantuntijoita ja kasvattaa myös 
opiskelijoidemme verkostoa. Olemme iloisia, 
että saamme pian syventää yhteistyötämme 
mm. yhteisellä koulutusportaalilla, josta tulee 
löytymään sekä IMA-jäsenille räätälöityä tarjon-
taa että laajempia Haaga-Helian kaikille tuotta-
mia koulutuskokonaisuuksia. Dialogi työelämän 
kanssa kuuluu ammattikorkeakoulun ydintoimin-
toihin. Myös IMA tapahtumat ja keskustelutilai-
suudet ovat upeita foorumeja ajatusten vaih- 
dolle ja yhteisten teemojen kehittämiselle. 

Marjaana Halsas 
osaamisaluejohtaja,  
Haaga-Helia  
ammattikorkeakoulu


