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ohjelmaa yritysvieraille
kokoukset
henkilöstön virkistyspäivät
kongressit
yrityksen vuosijuhlat
asiakastilaisuudet

Hienoja uutisia!
Kuva Saana Säilynoja/Jääkiekkomuseo

”Sadankin
vuoden kuluttua
menestyvä yhteiskunta
rakentuu hyvien
yritysten varaan.”
Miika Mäkitalo,
Tampereen kauppakamarin
ICT-valiokunnan puheenjohtaja,
M-Files Oy:n
toimitusjohtaja

Tampereen kauppakamari viettää juhlavuottaan teemalla ”Sata vuotta tulevaisuutta”.
Perustamisen aikaa ajatellen sata vuotta tulevaisuutta on nyt toteutunut – millainen uusi tulevaisuus mahtaa olla?

Tampereen kauppakamarin juhlavuoden päätapahtuma
järjestetään 14.5.2018 klo 18.30 alkaen
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa
Kannattaa laittaa kalenteriin! Lämpimästi tervetuloa!
Kutsu lähetetään huhtikuun alussa.

”Vuosisadan museo on tätä päivää”
Fazer Valtatie 30
Kokousten ja juhlien ammattilainen
Ravitsevalla aamiaisella on merkitystä,
laadukkaalla kokoushetkellä on vaikutusta.
Merkityksellisiä kohtaamisia sinulle
Valtatien sykkeessä.
Lämpimästi tervetuloa!

Paula Heinonen:

Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere
puh. 044 710 9464, valtatie30@fazer.fi

vuotta työkykyä ja
hyvinvointia kaikille!

Toimivat juhla- ja kokoustilat
upeissa maisemissa

LIPUT:

Pyydä tarjous

28€
Suoliston, vatsan ja aivojen hyvinvoinnin
edistäminen sekä stressin ja ravinnon
vaikutus hyvinvoinnillesi

12.4.2018 klo: 17.30 - 21.00
Tampere-talo, Iso sali
Liput (28€/kpl) myynnissä: lippu.fi
VARALA

Kannattaa riin:
nte
laittaa kale

s1 0 0 -v u o t i f
juhlagol

Tampereen
kauppakamari GOLF
20.6.2018

VARALA

varala.fi

Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36, 33240 Tampere
p. 03 2631 21, info@varala.fi, varala.fi, @varalaofficial, #varala

Palvelemme kahdessa toimipaikassa
Juhlatalo Hovissa Sukkavartaankadulla
sekä Komediateatterin Juhlatalossa
Lapintiellä.
Kokoukset
Yritystilaisuudet
Konferenssit

Tyylikkäät juhlat
Viinikoulutukset
TyKy-päivät

Tervetuloa osaaviin käsiin!
Lisätietoja:
akira.ropo@tampereenkauppakamari.fi
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H i e n o t i l a i suus

kenikäisille ja -karvaisille jääkiekkofaneista nykytaidefriikkeihin.
Ei ehkä leimallisesti kuluneen
vuosisadan museo, mutta tulevan kyllä! Yrjänä perusteli valintaansa.
Vuosisadan museon tittelistä
kisasivat myös Aboa Vetus &
Ars Nova, Ateneum, Vapriikki,
Serlachius-museot, Suomen
kansallismuseo ja Visavuoren
museo. Kuusi finalistia valikoitui
kymmenen eniten yleisöääniä
saaneen joukosta.
Kuva Jari Kuusenaho/Tampereen taidemuseo
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Fazer Valtatie 30

MUSEOKESKUS Vapriikki valittiin
viime syksynä vuosisadan museoksi, kun satavuotias Suomi juhli
itsenäisyyden ajan kulttuurin tekijöitä ja -tekoja. Voittajan valitsi
muusikko ja kirjailija A.W. Yrjänä.
– Tampereen Vapriikki on tätä
päivää. Tuore, laajalti verkostoitunut, monikasvoinen, keskellä
kaupunkilaisten arkea. Sen juuret
ovat syvällä Pirkanmaan histo
riassa, teollisuudessa, kalliossa
ja vesissä, latva tulevaisuudessa.
Iloinen, dynaaminen, osaava, kai-
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Juhlatalon Ravintolat Oy
www.juhlatalonravintolat.fi | www.hovissatavataan.fi
Loretta Pietilä, puh. 040 557 5833
ravintola@juhlatalonravintolat.fi

Kuinkas käykään... vielä ehtii!
MUUMIMUSEO avasi ovensa
Tampere-talossa viime kesäkuussa, ja vuoden 2017 loppuun
mennessä siihen tutustui Museoviraston Museotilaston mukaan
yli 71 000 vierasta.
”Kuinkas sitten kävikään?”
näyttelyn lisäksi museossa on
vaihtuvia näyttelyitä. Niistä
ensimmäinen, ”Tove Jansson ja
muumit”, on esillä kesäkuun 3.
päivään asti – joten vielä ehtii!
Näyttely esittelee Tove Janssonin muumihahmoja varhaisimmista 1930-luvun mustista

muumeista ja Garm-lehden sotaaikaisista poliittisista satiirikuvituksista 1950-luvun ensimmäisiin
muumituotteisiin ja 1990-luvun
muumianimaatioihin. Näyttelyn
erikoisuuksia ovat muun muassa Tove Janssonin varhaiset,
1940-luvulla Ny Tid -lehdessä
julkaistut muumisarjakuvat,
1950-luvun Fauni-nuket, Arabian
ensimmäinen muumimuki sekä
lukuisat alkuperäiset kansikuvat
eri maissa julkaistuihin muumikirjoihin.

Hieno tilaisuus • Tampereen kauppakamarilehden ilmoitusliite
Julkaisija Tampereen kauppakamari • Taitto Hybridiviestintä Effet • Paino PunaMusta, Tampere
H i en o t i la i su u s
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NORLANDIA TAMPERE HOTEL
• Tampere
• Biokatu 14 (Finnmedi 6-7),
33520 Tampere
• p. 050 384 4400
• sales@norlandiacare.fi
• www.norlandiacare.fi

RANTAWIRKKULAN
EDUSTUSSAUNA • Kangasala
• p. 040 585 4868
• rantawirkkula@kolumbus.fi
• www.rantawirkkula.com

• Viihtyisät huoneet liike- ja
vapaa-ajan matkailijoille
• Aamiais-, lounas- ja päivällisbuffetit
• À la carte
• Café Care avoinna 24/7
• Räätälöidyt kokouspaketit

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Tampere

Kangasalla Vesijärven rannalla,
24 km Tampereen keskustasta.
Suuren Aito-kiukaan savusaunamaista
tunnelmaa mm. illanviettoihin,
kokouspäiviin, perhejuhliin.
Ohjelmatoimistomme kautta myös
musiikkitarjontaa, esim. Pentti Hietanen
perheineen.

PISPARANTA • Tampere

• Väinö Linnan aukio 8, Finlaysonin alue
• p. 010 4209 220
• www.tyovaenmuseo.fi
Kokous -ja juhlatilat Finlaysonin historiallisella tehdasalueella Tampereen
keskustassa. Kokouksiin ja seminaareihin asianmukaisesti varustettu auditorio
70 hlölle, yritys- ja perhejuhliin juhlatila
Galleria Bertel 70 hlölle. Tilauksesta
myös ruokailut ja opastuskierrokset.
Varaukset: p 0104 209 265,
varaukset@tyovaenmuseo.fi

KOIVULAHDEN RAPUKARTANO
• Mänttä-Vilppula
• Koivuseläntie 77,
35700 Mänttä-Vilppula
• p. 044 5929 429
• www.rapukartano.fi

Ainutlaatuinen kartanomiljöö.
Muuntuvat kokous- ja juhlatilat.
Kelo- ja savusaunat.
Majoitus 70 henkilölle.
Oheisohjelmaa.
Sijaitsee Serlachius-museon
läheisyydessä.
Vain tunti Tampereelta ja Jyväskylästä.

• Rantatie 27, 33250 Tampere
• p. 0400 425442
• www.pispa.fi
Meiltä löydät toimitilat, kokoustilat ja
saunaosaston hyvien kulkuyhteyksien
varrelta – Santalahdesta!
Palvelemme henkilökohtaisesti ja
tehokkaasti.
Tervetuloa Pisparantaan!

PIKKUPALATSI OY • Tampere

• Hämeenpuisto 7, 33210 Tampere
• p. 0400 392 328
• info@pikkupalatsi.fi
• www.pikkupalatsi.fi
Uniikki Taide- ja antiikkikoti
varattavissa pieniin kokouksiin ja
tilaisuuksiin.
Tutustu vip-tasoisiin juhla-, kokousja saunatiloihin uudistuneilta
nettisivultamme www.pikkupalatsi.fi

MUSEOKESKUS VAPRIIKKI
• Tampere

• Museoravintola Valssi
• Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere
• p. (03) 5656 5307
• myynti.museot@tampere.fi
• www.tampere.fi/vapriikki

KUOHUNSALI • Kangasala

• Kirkkojärventie 4, 36200 Kangasala
• p. 0400 515 611 tai (03) 3640 501
• paula.liinamaa
@kangasalanuimahalli.fi
• www.kangasalanuimahalli.fi

Kokous- ja juhlatiloja, lounasravintola
- ravintola 150–400 hlöä
- auditorio 111 hlöä
- kokoustilat 26 ja 40 hlöä
- sauna ja kabinetti 10 hlöä.

Kangasalan ydinkeskustassa rauhalliset,
uudet kokous- ja juhlatilat. Kuohunsali
100:lle hengelle ja Kuohun kabinetti 
14 hengelle. Tiloissa on myös jäähdytys.
Kokouksen päätteeksi voit siirtyä
saunomaan, uimaan tai vaikka kuntosalille. Räätälöimme yrityksille myös
TYKY- päiviä.

UKK-INSTITUUTTI • Tampere

TULLIKAMARI = PAKKAHUONE +
KLUBI • Tampere

• Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere
• p. 03 282 9204
• www.ukkinstituutti.fi
Kokoukset ja koulutukset onnistuvat
UKK-instituutin moneen muuntuvissa tiloissa. Ravintola toimii tilojen
välittömässä yhteydessä ja ympärillä
kukoistaa vihreä luonto. Matkaa
Tampereen keskustasta vain muutama kilometri. Satapaikkaisen auditorion lisäksi tarjolla on kuusi nykyaikaisesti varusteltua, 8–40 hengen
kokoustilaa.

• Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere
• pakkahuone@tullikamari.net
• www.tullikamari.net
Tullikamari on Tampereen sydämessä
sijaitseva monipuolinen tapahtuma
paikka, joka koostuu Pakkahuoneesta
(kap. 1200) ja Klubista (kap. 450).
Tullikamarilla on mahdollista järjestää
tilaisuus kuin tilaisuus; konserttien ja
näyttämöesitysten lisäksi meillä
onnistuvat niin yritysjuhlat, illalliset,
seminaarit, messut kuin monenlaiset
yksityistilaisuudetkin. Tullikamari
– ovi auki elämyksiin, päivin ja öin!

KAHVILA-RAVINTOLAPITOPALVELU
TILISANSSI • Kangasala

• Urheilutie 2-4 36200 Kangasala
• tilisanssi@tilisanssi.com
• p. 0400 633283
• p. 03 3771692
Tilisanssi on Kangasalan keskustassa
sijaitseva yritys, joka tarjoaa ateriaja pitopalveluja yksityisille sekä
yritysten ja yhteisöjen asiakasja henkilökuntatilaisuuksia varten.

Päivän
kokouspaketti

35 €
hlö
(60 hlölle)

JUHLATALON RAVINTOLAT
• Tampere

• Komediateatterin Juhlatalo, Lapintie 3 a
www.juhlatalonravintolat.fi
• Hovi, Sukkavartaankatu 9
www.hovissatavataan.fi
Kauniit ja juhlavat puitteet Tampereen
keskustassa. Tarjoamme upeat tilat ja
täydenpalvelun kokous-, juhla-ja
ravintolapalvelut. Vanhan talon
tunnelma, tilaisuuksien yksilöllinen
suunnittelu sekä tasokas ravintola
takaavat ikimuistoisen tilaisuuden
sekä Juhlatalossa että Hovissa.

!

Kotimaisten
matkailijoiden
yöpymisten määrä
kasvoi Tampereella
viime vuonna 5 % ja
ulkomaalaisten yöpymisten määrä 8 %
edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan
yöpymisiä oli lähes
1,1 miljoonaa.

MIINAN PIRTTI JA SAVUSAUNA
• Hämeenkyrö
• Hämeenkyrön Miharintie 318, Sasi
• p. 040 531 6349
• www.miinansavusauna.fi
• facebook.com/Miinansavusauna
Ainutlaatuinen savusaunamiljöö
vain 28 km Tampereelta luonnon
kauniissa Sasissa.
- kokoukset, tyhy-päivät
- melontaretket, kanoottivuokraus
- patikkaretket, aktiviteetit
- ruokapalvelut tilauksesta

Sydän-Hämeen Safarit
MÖNKIJÄ- VESIJETTI- MOOTTORIKELKKASAFARIT
oheispalveluineen upeissa maalaismaisemissa keskellä
Etelä-Suomea – vain puoli tuntia Tampereelta.
Safarin päätteeksi perinnesaunan löylyt, kuumavesipalju
ja ruokailu rauhallisessa saunarannassamme.
Kurkkaa netistä, mailaa, soita…
Sorvataan teille sopiva päivä!
Mika Eerola 0400 539 410
www.sydanhameensafarit.fi
mika.eerola@sydanhameensafarit.fi
www.facebook.com/SHSafarit
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Tas
turvall okkaita
isia
jo vuod safareita
esta 19
99.
H i en o t i la i su u s
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Seuraava
Hieno tilaisuus
ilmestyy 12. syyskuuta.

VARAA PAIKKASI
20. elokuuta
mennessä!

Juhlallista
kevättä!

Tampereen kauppakamarilehden
teemaliite Hieno Tilaisuus markkinoi
kokousten, juhlien, henkilöstöpäivien
ja asiakastilaisuuksien tiloja ja palveluita.

KITCHEN & BAR

Dabbal.fi

Valoisa aika ihanine juhlineen on täällä.
Kerää rakkaat ihmiset yhteen ja
järjestä onnistuneet juhlat jossakin
seitsemästä juhlatilastamme.
Kun annat meidän loihtia
herkulliset tarjottavat, voit itse
keskittyä nauttimaan...

Herkullista Tamperetta

rakentamassa jo yli 80 vuotta.

Puh. 020 770 2483 | linkosuonkahvilat.fi
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JUHLAA JA KOKOUSTA
Järjestä rennompi kokous vaikka saunoen, ja ihaile
maisemia Tampereen kattojen yllä!
Lapland Hotels Tampereen ylimmästä kerroksesta
löydät nyt hulppean sauna- ja juhlatilan.
Samalla pääset nauttimaan Kitchen & Bar Dabbalin
pohjoisen parhaita makuja.

Liite tavoittaa 16 700 kappaleen levikillään
kattavasti Pirkanmaan yritykset. Yritykset ovat
varmasti kiinnostuneita uusista ajatuksista ja
toteutuksista järjestellessään kokouksiaan, koulutus-, juhla- ja vuosipäiviään tai esittelytilaisuuksiaan.
Ohjelmantuottaja ja tilan vuokraaja,
kerro mahdollisuuksistasi palvella!
Kerro, miten koulutuspäivästä, myyntikokouksesta,
asiakasjuhlasta tai virkistyspäivästä syntyy kaikin
tavoin hieno tilaisuus.
Kysy lisää!
Timo Lepistö, puhelin 044 534 9878,
timo.lepisto@tampereenkauppakamarilehti.fi
Roni Hurskainen, puhelin 044 752 0320,
roni.hurskainen@tampereenkauppakamarilehti.fi

Yliopistonkatu 44
sales.tampere@laplandhotels.com | 03 383 0100
H i en o t i la i su u s
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hatanpaankartano.com • facebook.com/hatanpaankartano

HIENOJA TILAISUUKSIA
JO VUODESTA 1885
Hatanpään kartano on rakennettu juhlia ja
kokouksia varten. Kartanossa on lyöty kättä päälle
maan tärkeimpien sopimusten päätteeksi.
Siellä on vuosien aikana pidetty hyvää huolta
yritysten henkilökunnasta ja asiakkaista - tai
pyöritty pää pyörälle ihanien häävalssien tahtiin
Järjestä juhlat tai kokoukset
Tampereen tunnelmallisimmissa tiloissa.
Suunnittele tilaisuutesi itse tai käytä tapahtumaja juhlapalvelumme ammattilaisten osaamista
tehokkaan kokouksen tai unohtumattomien
juhlien järjestämiseksi.
Juhlasuunnittelijamme on jo järjestänyt
kartanossa useita loisteliaita tilaisuuksia niin
talvella kuin kesällä. Tervetuloa suunnittelemaan
omat ikimuistoistoiset juhlasi.
”Täyden palvelun suunnitteluapu ideoinnista
kalusteiden hankintaan säästää rahaa ja hermoja.”
Marco Äijälä, Suomen Tapahtumatuotanto

Varaa nyt!

Juhla-, kokous- ja saunatilat
Puh. 0207 600 300 | juhlapalvelu@juvenes.fi
www.juvenes.fi | facebook.com/hatanpaankartano
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