
Pirkanmaan pk-yritysten hallitusten
jäsenet maan koulutetuimpia

Yrityskoon mukaan tarkasteltuna Pirkanmaalla
yli 250 työllistävien yritysten hallitus-
kokoonpanoissa 75 prosenttia on suorittanut
jonkun HHJ-koulutuskokonaisuuden osion,
50-249 henkilöstömäärän yrityksissä 72
prosenttia on osallistunut johonkin koulutuksista,
10-49 työllistävistä ja alle 10 työllistävistä vähän
yli puolet on hankkinut HHJ-osaamista.

Tampereen kauppakamarilehteen

Vaaliviikko käynnissä - ennakkoäänestys päättyi eilen,
muista mennä uurnille sunnuntaina 9.4.

Kuntien on palattava takaisin juurilleen lähelle kuntalaisiaan:
yrityksiä ja asukkaita. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä
arviolta puolet kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille. Tämä antaa
kunnille mahdollisuuden keventää hallintoa, karsia rönsyjä ja
keskittyä olennaiseen.

Tampereen kauppakamarin kaikki vaalivideot YouTubessa

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote 5.4.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille

Pirkanmaalla avautuu ICT-toimialalle jälleen tuhat uutta työpaikkaa!

Tampereen kauppakamarin tiedotteeseen tästä

Aika ja paikka AJANTASAISTA AMMATTITAITOASI        #kamarikouluttaa

11.4. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

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

 20.4. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

SISÄLOGISTIIKAN AVULLA LISÄÄ EUROJA VIIVAN ALLE
- Asiantuntijana toimitusjohtaja, DI Mikko Jauhonen, Tehos Oy
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7QZKB1coF...
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HUHTIKUU
LinkedIn-koulutus 18.4. klo 15.30-19.30

LinkedIn-koulutuksessa kouluttajana toimii 30 000 LinkedIn-
kontaktia omaava Tom Laine. Koulutus on avoin kaikille, jotka
haluavat oppia lisää LinkedInin käyttämisestä. Kouluttaja on
Suomen kokeneimpia sosiaalisen median asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

27.4. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

MAKSIMOI NÄKYVYYTESI GOOGLESSA HAKUKONEOPTIMOINNIN JA
HAKUSANAMAINONNAN AVULLA
- Asiantuntijana markkinoinnin asiantuntija Miia Mäkinen, Myynninmaailma Oy
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

"Huippuhyvä 1 ½ päivää, uskomaton tietopaketti yritystoiminnasta fokusoituna pj:n työhön." 

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 hallitusosaamista. Toimiva
hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä. Kurssi sopii sekä hallitusten
puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ-kurssin käymistä tai
vastaavien tietojen hallitsemista.
Normaalihinta 1 950 € (+ alv 24 %), jäsenhinta 1 450 € (+ alv 24 %).

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Tervetuloa verkostoitumaan kauppakamariaamiaiselle: Kuinka löydät tien asiakkaasi luo
digimarkkinoinnin viidakossa 21.4.2017 klo 8.30-11 Radisson Hotel Tammer

Miten kaikesta tarjonnasta saa kiinni ja mitä pitäisi tehdä, jotta digimarkkinointi olisi tarkoituksen-
mukaista ja tehokasta? Kuinka yritys löytää oikeat asiakkaat ja osaa rakentaa heihin suhteen omaa tai
muiden luomaa sisältöä hyödyntämällä? Villivision ja Flocklerin asiantuntijat kertovat
käytännönläheisesti, kuinka yrityksesi selviää digiviidakosta, ei pelkästään hengissä, vaan voittajana.

Ilmoittautuminen
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Tampereen Mediapoliksessa
järjestetään virtuaalitodellisuus-
konferenssi, jossa on ohjelmassa
konkreettisia esimerkkejä VR-
sisällöntuotannosta, -teknologioista
ja -liiketoiminnasta.

Ketkä käyttävät VirtualRealitya,
mikä on sen liiketaloudellinen
potentiaali, miten eri toimijoiden
tulisi tehdä yhteistyötä ja miten
rakennetaan VR:n tulevaisuutta?

Elinkeinoelämä tutummaksi koululaisille

Tammerkosken Nuorkauppakamarin uusi Värityskirja-projekti tuo
Tampereen elinkeinoelämää tutuksi koululaisille. Värityskirjassa
esitellään tamperelaisia yrityksiä ja ammatteja.

Lisätietoja projektista ja osallistumismuodoista

KOSTEUSVAURIO VUOKRA-ASUNNOSSA

Asianajotoimisto Alfan lakikatsaukseen

@Tampereen kauppakamari

Where is Virtual Reality NOW? Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten päämies-agentti- ja sopimusteorian tuntemus

Selvitetään kyselyllä, jonka toteuttaa ekonomiopiskelija Ville Kartaslammi Helsingin
Estonian Business Schoolista. Tässä päämies on yrityksen omistaja ja agentti on yrityksen
toimitusjohtaja. Näiden kahden eri tahon vuorovaikutussuhteita tutkitaan kyselyn avulla kuin
myös hallituksen roolia. Sopimusteoria tarkoittaa tässä toimitusjohtajien palkitsemista eri
kannustinjärjestelmien kautta ja sitä kuinka hyvin se on tehty. Tutkimus toteutetaan
anonyymisti, eikä vastauksia voida kohdentaa. Tarkoituksena on kartoittaa Pirkanmaan
tilannetta ja ehdottaa tulosten perusteella toimenpiteitä, joilla hyvään hallintotapaan liittyviä
asioita voidaan kehittää. Vastausajankohta on 5.-12.4.2017. Kyselyyn vastataan tästä linkistä.

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  |
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