
Kevätkokous Koulutuskeskus Valossa

ATA Gearsin toimitusjohtaja, Tampereen
kauppakamarin varapuheenjohtaja Antti
Kontiainen johti puhetta 22.5.
kevätkokouksessa, jossa päätettiin tilin-
päätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä. EK:n johtaja Taneli Lahti
esitelmöi: EU ja Brexit - miten suomalaisen
yrityksen toimintaympäristö muuttuu?

Vuosikokoustiivistelmä avatutuu tästä

GAALA LASTEN HYVÄKSI 20.10.2017 #haasta!

Gaalan tuotto ohjataan Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kautta
Tampereen yliopistosairaalan osasto 6:lle, jossa hoidetaan alle 16-
vuotiaita veri- ja syöpäpotilaita.

Tampereen kauppakamarilehden artikkeliin

HP ry palkitsi tamperelaisen
hymynaamayhtiö HappyOrNotin hyvästä
hallitustyöstä

”Kokouksessa käytämme esimerkiksi viisi
minuuttia raporttien katsomiseen ja kolme tuntia
suunnitelmien tekemiseen”, toimitusjohtaja
Heikki Väänänen (kuvassa vasemmalla) kertoo.

”Meidän näkemyksemme oli, että hallitustyö on
yleisesti vanhakantaista ja varsinkin
kasvuyhtiössä sitä pitäisi tehdä uudella tavalla”,
HappyOrNotin hallituksen puheenjohtaja ja
Taalerin sijoitusjohtaja Tero Luoma sanoo.

Kauppalehden artikkeliin

Teknisen luovuuden palkinto -
EHDOTA PARAS JA VOITA 5000€

Onnea LUMA-palkinnon saajille!

Tampereen kauppakamarin e-jäsentiedote
24.5.2017

Välitä eteenpäin:

Avaa selaimessa  |  Kerro kaverille

https://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/v1-t13j3SHcM7R7uiGSCUz...

1 / 4 28.6.2018 klo 13:26



Syksyn 2017 koulutuskalenteri
julkaistaan jo kesäkuussa verkossa:
www.tampere.chamber.fi/koulutus

Painettu koulutuskalenteri postitetaan
jäsenille elokuun alussa!

Elokuussa Tampereella torstaisin 31.8.,
7.9., 14.9., 21.9. (ryhmätyö) ja 28.9.2017

HHJ-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn
aktivoimiseen ja kehittämiseen. Ilmoittautuminen
ja lisätietoja

LIIKETOIMINTAMATKA RIIKAAN 6.–7.6.2017

Tervetuloa mukaan Tampereen kauppakamarin ja Suomi-Latvia
kauppayhdistyksen perinteiselle liiketoimintamatkalle Riikaan!

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Aika ja paikka AJANTASAISTA AMMATTITAITOASI        #kamarikouluttaa

31.5. klo 9–16
Technopolis
Yliopistonrinne

TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA
 - Asiantuntijana KHT, toimitusjohtaja Henry Kampman, Revisium Oy
- Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 € (+alv)
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Business Binder 31.5.2017- tervetuloa verkostoitumaan!

BB on innostava verkostoitumistapahtuma, joka kokoaa yhteen ICT-alan työnhakijat ja
Pirkanmaan pk-yritykset mahdollistaen oman organisaation kehittämishaasteiden
sparraamisen. Tapahtumassa käydään läpi myös erilaiset tukimuodot joiden avulla voi
työllistää ICT-alan osaajan erilaisiin tehtäviin, esim. työkokeilu, työmarkkinatuki ja Digibuusti
sekä miten ne toimivat käytännössä.  Ilmoittautuminen ja lisätietoja
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Kesäkuun kauppakamariaamiainen 2.6.2017
klo 8.00 alkaen yhteistyössä Heltti Tampere:
Terveydenhuollon digitaalinen disruptio

Tervetuloa verkostoitumaan Lapland Hotel
Tampereeseen kauppakamariaamiaiselle! Miten
digitalisaatio muuttaa perinteistä työterveyttä?

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

After Work Hopealinjoilla
Viikinsaareen 13.6.2017

Tampereen kauppakamari järjestää suositun
#AfterWork -kesäkauden avajaistapahtuman
yhteistyössä @Hopealinjat

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Verotus: Kansainvälisessä
liiketoiminnassa sopimus on
onnistuneen projektin perusta

KPMG:n lakikatsaukseen

Lisätyön tarjoamisvelvollisuus
osa-aikaiselle työntekijälle –
KKO 2017:4

Asianajotoimisto Merilampi Oy:n
lakikatsaukseen

Santen Oy on Pohjois-Euroopan johtavia
silmälääkevalmistajia, Suomen markkina-
johtaja. Erikoistunut glaukooman, silmä-
tulehdusten, allergian ja kuivasilmäisyyden
hoitoon. Henkilöstön määrä vuonna 2016 yli
300, joista naisia 70 ja miehiä 30 prosenttia.
Liikevaihto 168 miljoonaa euroa 2016.
Toimitusjohtaja Katri Outinen, pääkonttori
Tampereella, toimisto myös Helsingissä.
Emoyhtiö japanilainen Santen
Pharmaceutical

Tutustu Ilmarisen
Paremman työelämän polkuun
Ilmarisen kanssa rakennat parempaa työelämää.
Tule asiakkaaksi! Meiltä saat YEL- ja TyEL-
vakuutukset sekä itsellesi että työntekijöillesi.
Jätä yhteydenottopyyntö, kun haluat keskustella
vakuutuksen ottamisesta.

Setelipäivässä 20.6. klo 9.30-15.30: Palvelusetelijärjestelmät osana tulevaisuuden
yrityspalveluja - vastaus nopeasti muuttuvassa maailmassa? Kokemuksia innovaatiosetelin
kyvystä vastata digitalisoitumisen tarpeisiin ja toimintamallin laajemmasta hyödyntämisestä.
Tervetuloa Sokos Hotel Torniin, ilmoittautuminen ja lisätietoja

GOLF 21.6.2017: Tampereen kauppakamarin Golf-kisan voittajat pääsevät edustamaan
Pirkanmaata ja puolustamaan viime vuoden mestaruutta kauppakamarien yhteiseen kisaan
elokuussa. Ilmoittautuminen ja lisätietoja
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@tampereen.kauppakamari

Uutiskirje on lähetetty osoitteeseen email-address@domain.tld | © 20167
Osoitelähde: Tampereen kauppakamarin jäsen- ja yhteystietorekisteri,
rekisteriseloste avautuu tästä. Uutiskirjeen lähetyslistalta voi poistua seuraavaa
linkkiä klikkaamalla: unsubscribe  |
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