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Sähköpostin voi jakaa:

Avaa selaimessa  |  Kerro kollegalle

Valtatie 3 kuntoon ja rahat budjettiin!

Valtatiellä 3 välillä Vaasa-Tampere pitää 
parantaa tien kuntoa vastaamaan sille asetettua 
laatutavoitetta. Hämeenkyrön ohitustien 
rakentaminen on saatava lisäbudjettiin. Lisäksi 
on varmistettava valtatie yhdeksän
suunnittelurahoitus. Alasjärvi–Orivesi -välille 
täytyy tehdä nelikaistainen keskikaiteellinen tie.
Liikenneinvestointien lisäksi tärkeimmät 
tavoitteet tänä vuonna ovat hyvä kansainvälinen 
saavutettavuus, vaikuttava kansainvälistymistä 
edistävä elinvoimapolitiikka sekä osaaminen ja 
osaajat. Tampereen kauppakamari organisoi 
esimerkiksi yhdessä Tampereen kaupungin ja 
seutukunnan kanssa teollisuusyritysvierailuja 
kaikille kahdeksasluokkalaisille.

Vaikuttamissuunnitelman tavoitteet

Pirkanmaan vientipalkinto 2017 Kalaneuvos Oy:lle

Kalaneuvos Oy (V. Hukkanen Oy) on merkittävällä tavalla edistänyt
Suomen kala-alan vientiä ja kansainvälistymistä. Kalaneuvoksen 
yrittäjäperhe on ostanut kaksi ruotsalaista yritystä ja laajentanut 
toimintaansa niin Euroopassa kuin Aasiassakin. Nyt yritykset 
työllistävät yli 230 henkilöä. Yli 40 vuotta alalla toiminut
kalatalousneuvos Veijo Hukkanen on kehittänyt, kouluttanut ja 
nostanut alan laatutasoa ja vaikuttanut suomalaisen kala-alan 
osaamisen ja työllisyyden kehittymiseen: ”Palkinto tuli 
yllätyksenä, vaikka vientimme kasvoi yli 50 % viime vuonna.” 
Palkinnon ottivat vastaan markkinointiviestintäpäällikkö Mari
Heikkilä ja varatoimitusjohtaja Toni Hukkanen (kuvassa).

Tiedotteeseen tästä

Pirkanmaan vuoden työnantaja 2017 - BearIT Oy: Aidosti kiinnostunut luomaan uusia
työpaikkoja, parantamaan ohjelmistoalan työllisyystilannetta ja vastaamaan alan
työvoimapulaan. Yritys palkkaa erityisesti työttömiä ja työttömyysuhan alaisia työntekijöitä
sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia täydentää ja kehittää osaamistaan osana työtehtäviä.

Kunniamaininnan sai  Framery Oy, jonka liikevaihto oli 2016 lähes 18 M€, kun se 2017 kasvoi 
jo noin 40 M€:oon. Yleisöäänestyksen voiton vei tiukassa kilpailussa yhden äänen
enemmistöllä siivousalan yritys  Koti Puhtaaksi Oy . Vuoden työnantaja on pirkanmaalaiselle
yritykselle jaettava vuosittainen palkinto, joka jaettiin viime torstaina jo 35. kerran.
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Tervetuloa ajankohtaiskoulutuksiin - tutustu tarjontaan tästä!

31.1.2018
klo 9–16 
Technopolis 
Yliopistonrinne

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA TYÖELÄMÄSSÄ
Asiantuntijoina työoikeuteen erikoistuneet asianajajat, osakas Timo Jarmas, lakimies
Henni Hokkanen ja tietosuojaan erikoistunut lakimies Elli Laine, Eversheds
Asianajotoimisto Oy
Jäsenhinta 230 € (+ alv), normaalihinta 460 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

8.2.2018
klo 9–12 
Technopolis 
Yliopistonrinne

NYKYAIKAINEN TALOUSJOHTAMINEN – JOHDA TIEDOLLA, DIGITALISOI JA
SÄÄSTÄ RAHAA
Asiantuntijana KTM Sanna Järviaho, Idecon
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 540 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

14.2.2018
klo 9–16 
Technopolis 
Yliopistonrinne

YRITYKSEN TIETOTEKNISET VALMIUDET GDPR:N VAATIMALLE TASOLLE
Asiantuntijoina toimitusjohtaja Timo Haapavuori ja viestintäasiantuntija Terhi 
Meriläinen, Magic Cloud Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

15.2.2018
klo 9–16 
Technopolis 
Yliopistonrinne

REMBURSSI VIEJÄN TYÖKALUPAKISSA
Asiantuntijana FM, remburssi- ja laivausdokumentaatioasiantuntija Kirsti Turkia, 
Yrityskonsultointi Turkia Ky.
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

7.3.2018 klo 9–
16 Technopolis 
Yliopistonrinne

ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ TULOSTA – DIGITAALINEN OSTOPOLKU
Asiantuntijoina sisältöstrategit Santeri Niemi ja Riikka Seppälä, Differo Oy
Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

HHJ ja STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN - Miten hallitus varmistaa strategian 
toteutumisen 8.3.2018 klo 9–16 Tampereella. Kouluttajana toimii Managing Partner, HHJ PJ 
Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy.
Tutkimusten ja selvitysten mukaan 60–70 % yritysten strategioista ja muista keskeisistä
suunnitelmista ei toteudu. Keskiössä ovat strategiaprosessi, strategia itse sekä tapa, jolla
yrityksen johtamisjärjestelmää hyödynnetään strategian toteuttamisessa.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI • 11.4. klo 12.15–16.30 • 12.4. klo 8.30–15.00
Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja 
ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten 
hallitustyöskentelyn osaamista.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä

HUHTIKUU12.4.2018 klo 17.30–21.00 Tampere-talon iso sali

Funktionaalisen lääketieteen asiantuntija Paula Heinosen vinkit
kaikille terveydestä kiinnostuneille seuraavaksi sadaksi vuodeksi 
hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vinkkejä siitä, millä pienillä 
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12
muutoksilla otetaan askeleet elämänmuutokseen, mihin stressi 
vaikuttaa, suoliston ja vatsan hyvinvoinnin merkityksestä sekä 
aivojen ravitsemuksesta.

Lisätietoja tästä Lippupisteeseen tästä

Liiketoimintamahdollisuudet Valko-
Venäjällä 2.2. klo 10–11.30

10.00 Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja 
Markus Sjölund: Tervetuloa!
10.05 Avaussanat Valko-Venäjän suurlähettiläs 
Suomessa Alexander Ostrovsky
10.10 Valko-Venäjän konepajateollisuus ja 
alihankintamahdollisuudet sekä case study, Niklas 
Pohjanvirta Valko-Venäjän kauppa- ja 
teollisuuskamarin edustaja Suomessa
10.30 Brestin vapaatalousalue, Aliaksei 
Lachimov Free Economic Zone Brest
10.45 Keskustelua, kysymyksiä, verkostoitumista

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Transforming India: Business 
Opportunities for Finnish Companies
February 6th 12:00–15:00

12:00 - 13:00 Networking & Buffet Lunch

 Case Study of a Finnish Company Doing 
Business in India 

 BEAM Funding Opportunities in Emerging 
Markets 

 Co-Creation for Establishing Successful 
Businesses for Sustainability in India 

 Q & A Session 

Registration Form

Tampereen kauppakamari tutuksi -aamiaistilaisuus

Tervetuloa Tampereen kauppakamari tutuksi -aamiaistilaisuuteen
tutustumaan kauppakamarimme toimintaan ja toisiin jäseniin 
torstaina 15.3.2018 klo 8.30. Tilaisuus kestää 2 tuntia.

Tilaisuudessa kerromme kauppakamarin palveluista ja 
ajankohtaisista asioista, mutta ennen kaikkea haluamme kuulla 
uusien jäsentemme toiveita ja odotuksia kauppakamarille. Yhteinen
aamiainen on mukavan rento tapa aloittaa jäsenyys ja
verkostoituminen muiden jäsenten kanssa, joten kannattaa
ilmoittautua mukaan mitä pikimmin.

Oikealla olevaa logoa voi tilata vaikkapa organisaation www-sivuille 
merkiksi jäsenyydestä!

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Välitön vai välillinen vahinko – kenellä 
korvausvastuu?

Asianajotoimisto Facta Oy:n lakikatsaukseen 

tästä
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This email has been sent to noora.hietanen@tampereenkauppakamari.fi  |  If you 
no longer wish to receive emails please unsubscribe  |  © 2018 Tampereen 
kauppakamari, All rights reserved
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