
"Avoimesti, yhdessä, täysillä"    

"Goforessa toimitaan tylsästi. Me vedetään aina
samalla tavalla: täysillä", toimitusjohtaja Timur
Kärki kommentoi. Great Place to Work
-kekkereistä näkyy vielä merkkejä Goforen
toimitiloissa.
"Pidimme valvojaiset kaikissa
toimipaikoissamme. Live-lähetystä oli
seuraamassa kymmeniä työntekijöitämme, ja
kyllä siinä riemu repesi, kun tulos julkistettiin.
Tässäkin näkyy Goforen yhdessä tekemisen
kulttuuri. Voitto ei näkyisi ja kuuluisi samalla
tavalla, jos osallistuminen kilpailuun olisi ollut
vain johdon juttu tai pelkkää HR-toimintaa."  

Tampereen kauppakamarilehteen

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote
22.3.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä jälleen tuhansia kesätyöpaikkoja    

Tampereen kauppakamarin tiedotteeseen tästä
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HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI 11.5. klo 12.15–16.30 ja
12.5.2017 klo 8.30–14.30    

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään
hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla on
kyky kehittää niin omaansa kuin hallituksen jäsenten hallitus-
osaamista. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja
suunnan näyttäjänä. Kurssi sopii sekä hallitusten puheen-johtajille
että puheenjohtajaksi aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ-
kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista. Normaalihinta
1 950 € (+ alv 24 %), jäseniltä 1450 € (+ alv 24 %).    

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Aika ja paikka AJANTASAISTA AMMATTITAITOASI        #kamarikouluttaa

 23.3. klo 9–15
Technopolis
Yliopistonrinne  

TUNNEÄLY MYYNTITYÖSSÄ
- Asiantuntijana toimitusjohtaja, partner Mikko Parikka, Adeptus Partners Oy.
- Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 

28.3. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne  

ASIANTUNTIJASTA ESIMIEHEKSI
- Asiantuntijana YTM, tiedottaja Henrietta Aarnikoivu, Protulos Oy
- Jäsenhinta 320 € (+ alv), normaalihinta 640 € (+ alv).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 

30.3. klo 9–12
Technopolis
Yliopistonrinne  

YRITYKSEN TIETOSUOJA – MITÄ, MISSÄ JA MILLOIN?
- Asiantuntijana Fondia Oy:n henkilöstö
 - Jäsenhinta 230 € (+alv), normaalihinta 460 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja  

4.4. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne  

PILVIPALVELUT – OFFICE 365
- Asiantuntijana Marja Siniranta, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja   

 11.4. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

TYÖKYKYJOHTAMINEN
- Asiantuntija: psykologi, johdon ja esimiestyön työnohjaaja Hippu Pintilä, Opteam Oy
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja  

HHJ-ALUMNITAPAAMINEN 5.4. klo 8.30–10.30 Kyberturvallisuus hallituksen kannalta

(Häggman-sali, Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2) Tampereen HHJ-alumni-
tapaamiseen kutsutaan Tampereen kauppakamarin HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtaja-
kurssin suorittaneet. Tilaisuudessa syvennetään hallitusosaamista ja verkostoidutaan.
Puhujana Insta Group Oy:n kyberturvallisuus- ja kehitysjohtaja Jarno Limnéll.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tästä linkistä  
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Tampereen kauppakamari
tutuksi -tilaisuus

29.3. klo 8.30-10.30  

Tervetuloa tutustumaan
toimintaan ja jäseniin!    

Ilmoittautuminen ja

lisätietoja

VUOSIKIRJA 2017
TYÖN ALLA

Uudistuvaan laatujulkaisuun ehtii
mukaan 3.4.2017 asti. Vuosikirja
julkistetaan kevätkokouksessa

22.5.  

Tutustu e-versioon tästä

Where is Virtual Reality
NOW?

Konferenssissa 25.4. alan
kärkipuhujat!    

Tampereen Mediapoliksessa
järjestetään virtuaalitodellisuus-
konferenssi 25.4.2017. Kaikille

avoin koulutuspäivä on osa
TAMKin kansainvälistä viikkoa.
Konkreettisia esimerkkejä VR-

sisällöntuotannosta,
-teknologioista ja

-liiketoiminnasta. Ketkä sitä
käyttävät, mikä on sen

liiketaloudellinen potentiaali,
miten eri toimijoiden tulisi tehdä
yhteistyötä ja miten rakennetaan

VR:n tulevaisuutta?    

Ilmoittautuminen ja

lisätietoja

Hallituksen jäsen henkilö-
kohtaisessa vastuussa rekisteri-
ilmoituksen laimin-lyönnistä
aiheutuneista vahingoista  

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n
lakikatsaukseen

TULLISTRATEGIA YRITYKSESI
LIIKETOIMINNAN TUKENA  

EY:n lakikatsaukseen

TAMKissa syksyllä 2017 tradenomin (ylempi AMK) tutkintoon johtava yrittäjyyskoulutus  

Suunnattu yrittäjille tai yrittäjämäisessä työsuhteessa toimiville. Opinnot sopivat erityisesti
kasvuhakuisille yrittäjille. Koulutus toteutetaan niin, että yrittäjänkin on helppo osallistua ja
kehittää omaa yritystoimintaa. Pohjakoulutus-vaatimuksena on korkeakoulututkinto.
Koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017. Lisätietoja tästä linkistä ja
elina.mervio@tamk.fi, 040 741 9339 tai paula.lamminen@tamk.fi, 040 801 6388    

Selling Exclusive Service in B2B Markets    

Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) on käynnissä International Business -linjalla
opinnäytetyön tekeminen aiheesta Selling Exclusive Service in B2B Markets. Siihen liittyen
kyselyllä kartoitetaan yritysten tarpeita ja ajatuksia videotuotannosta markkinoinnin ja
myynnin tukena. Kysely avautuu tästä linkistä.
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@Tampereen kauppakamari

Uutiskirje on lähetetty osoitteeseen email-address@domain.tld | © 2016
Osoitelähde: Tampereen kauppakamarin jäsen- ja yhteystietorekisteri,
rekisteriseloste avautuu tästä. Uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua seuraavaa
linkkiä klikkaamalla: unsubscribe  |

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7QZKB1coF...

4 / 4 28.6.2018 klo 13:23


