Vaikuta ja verkosto
idu!
Tampereen kaup
pakamarin
jäsenmäärä nous
i ensi kerran
yli 2 000:n eloku
ussa 2017!

JÄSENET
HAKEMISTOT
VUOSIKERTOMUS 2018

2018

Jäsenmaksuperu
steet 2018
Liikevai
hto milj. €
(viimeksi päättyn
yt
tilikausi)

< 1,5

> 1,5

>8

> 15

> 80

1-4
5-9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
1 - 19
20 - 49
50 - 99
> 100
1-19
20-49
50 - 99
> 100
1-49
50-99
100 - 149
> 150
< 200
> 200
> 500

Kuntien jäsenm
aksuperusteet
2018
Asukasm
äärä

< 3000
3001 - 5000
5001 - 7000
7001 - 10000
10001 - 50000

150
180
280
400
640
400
640
820
1050
640
820
1050
1300
1050
1300
2100
3000
3200
3400
3600

Jäsenmaksu,
€
420
700
1000
1350
1800
3330

> 50001

YHDISTYKSET
JA MUUT
VASTAAVAT

T
JÄSENE
MISTOT
HAKE 2017
MUS

Jäsenmaksu
euro / vuosi
2018

Henkilöstö

100 vuotta
tulevaisuutta
yhdessä yrity
sten kanssa

TO
OSIKER

VU

918
#4.5.1
etun
perust ppakamarin
eeneen kau
Tamper äinen puh iden
ensimm Pohjoisma
,
taja
johtaja Pankin joh
Osake- Ahlman.
Einar
en ja
#Suom iden
ma
Pohjois sähkövalo
äinen
n
ensimm Finlaysoni lissa
syttyi
omosa
sa kut
suures pereella.
Tam

150 euroa
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Mediatiedot 2019

Perinteisen Pirkanm
aalla kehitety
n
HHJ-kurssin tai
-puheenjohtajakurssin käyneet
hallitusammattilaiset täyttivä
t Tampere-talon
10.
kerran 22.11.20
17. Strategioita
uusista näkökul
mista käsittele
vä
Suomen suurin
pk-yritysten hallitustyön kehittäm
isseminaari oli
loppuunmyyty
ja siihen osallistu
i yli
230 johtajaa
ympäri Suomen
.

en
#Suom en
äin
ensimm stysnainen
asyhdi
tyi
kauppi Canth syn
Minna pereella.
Tam
oiminta
kamarit asppa
ppi
Kau
alkoi kauksistä.
yhdisty

nmaan
#Pirka llisuuden
n
iteo
metall ensimmäise n
ude
ohitti
teollisu tien
vienti
läh
metsä
kerran 2005, mistä onkin
s
n
ollisuu rin
vienni
ogiate
teknol t alueen suu
ollu
viejä.

uni#Kommkehitys
rin
la
kaatto Tampereel
3
a
alkoi 199 salaisen :
huippu jektina
pro
kehitys äinen Nokia
ensimmmunicator
Com
ttiin
julkiste
1996.
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TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VUOSIKIRJA 2019 sisältää vuosikertomuksen 2018 ja ajankohtaista tietoa elinkeinojen kehityksestä
Pirkanmaalla. Lisäksi vuosikirjasta löytyvät kauppakamarin luottamuselimet ja luottamushenkilöt sekä toimialoittainen jäsenluettelo.
Toimituksellisen aineiston lisäksi vuosikirja tarjoaa monipuolisen hakemiston tuotteiden ja palvelujen tarjoajista Pirkanmaalla.
YRITYSHAKEMISTO toimialoittain

ILMOITUSKOOT JA HINNAT

• Peruspaketti 180 e (+alv)
Sisältää yrityksen nimen tehotekstillä,
yrityksen yhteystiedot (ks. malliteksti)
ja toimialahakemiston otsikoinnin
kaksikielisenä (suomi-englanti)
sekä www-linkin Tampereen
kauppakamarin sivuilta jäsenyrityksen
omille sivuille
Malliteksti:

JÄRJESTÖTOIMINTAA
ASSOCIATIONS

• Lisärivit 20 e (+alv) kpl
esim. sähköpostitieto tai muu lauseke
ja/tai sosiaalisen median kuvakeviittaus ja
nimi, joka toimii vuosikirjan e-versiossa
hyperlinkkinä
@tampereen.kauppakamari
@tampereCCI
@k2tre

210 x 297 mm
+ leikkuuvara
(3 mm) tai
185 x 270 mm
2 395 e

MaMyS Ky, www.mamys.fi

90 x 270
tai
185 x 135 mm
1 395 e

Sari Perälä
sari.perala@mamys.fi

Helena Nikkanen
p. 0400 383 683
helena.nikkanen@mamys.fi

Waltteri Selimgerei
waltteri.selimgerei@mamys.fi
Laskutus 2 vk varauksesta, 14 pv netto.
Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

90 x 135 mm
tai
185 x 65 mm
895 e

Tampereen kauppakamari

Kalevantie 2 D, 5. krs
33100 Tampere
Tel. (03) 230 555
www.tampereenkauppakamari.fi

ILMOITUSMYYNTI JA LASKUTUS

YRITYSESITTELY

AINEISTOPÄIVÄ
28.3.2019

Talous on taitolaji tilintarkastuksen asiantuntija
Tuokko!

ILMOITUS

• tilintarkastus – kokeneet KHT- ja HTtilintarkastajat aidosti apunasi

Yritysesittely, jonka hinta
sovitaan työn laajuuden ja
tarjouksen mukaan.

• vero- ja neuvontapalvelut – asiantuntija
yritystoiminnan kaikissa vaiheissa
• tietoturva- ja tietojärjestelmätarkastukset –
riskienhallintaa johdon näkökulmasta
• tilitoimistopalvelut – digitaaliset palvelut ja
nimetyt taloushallinnon asiantuntijat

ILMOITUSAINEISTOT
Sähköpostitse:
tampere.kauppakamari@mamys.fi

• kansainvälistyminen – paikalliset
asiantuntijat 103 maassa
Tampereen aluetoimistojohtaja, KHT Tuija Siuko

Tuore KHT Yrjö Tuokko perusti Tilintarkastus Yrjö
Tuokko Ky:n vuonna 1971.
Muutto 1970-luvun puolivälissä Helsinkiin,
henkilöstöä noin 10 ja lähes 500 asiakasta.

Henkilöstöä yli 20 ja asiakkaita noin 1000.
1980-luvun lopulla yrityssaneerauksiin erikoistunut
tarkastusryhmä perustettiin oikeaan aikaan ennen
1990-luvun lamaa.

1990-luvulla EU-instituutioiden ja projektirahoituksen
tarkastus osaksi toimintaa.
5 vuotta Euroopan investointipankin tilintarkastajina.
Viro itsenäistyi ja 1992 Tallinnaan Tuokko OÜ, joka
työllistää nyt lähes 20.

Yrjö Tuokko Oy emoyhtiöksi. 2002 Suomessa laajennettiin Viron
innoittamana taloushallinnon ulkoistamispalveluihin.
Konserniin ostettiin 2 tilitoimistoa, joista
tuli Tuokko Laskenta Oy.
2003 sukupolvenvaihdos: Yrjö Tuokko siirsi omistuksen
lapsilleen. Nimenmuutos Tuokko Yhtiöt Oy:ksi 2009, ja kvyhteistyö Praxity-verkoston kanssa..

2010-luvulla edelleen suomalainen yhtiö, jonka
päätöksenteko ja vastuut pysyvät kotimaassa.
Tilitoimisto Tuokko Laskenta Oy sulautui keväällä 2013
Tuokko Tilintarkastus Oy:öön. Sulautumisessa yhtiön
nimeksi valittiin Oy Tuokko Ltd.

Tuokko on kasvanut Suomen suurimmaksi perheyritykseksi alalla ja työllistää lähes 80 taloushallinnon, tilintarkastuksen, verotuksen ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilaista Suomessa
ja Virossa. Oy Tuokko Ltd:n pääkonttori sijaitsee
Helsingissä. Aluetoimistot Tampere, Oulu, Lappeenranta ja Turku tarjoavat kattavasti palveluita
ympäri Suomen.
”Haluamme tarjota osaamisemme käyttöösi ja
auttaa sinua kaikissa talouteen ja verotukseen
liittyvissä haasteissa paikallisesti Pirkanmaalla
pienten, keskisuurten ja mikroyritysasiakkaiden
lähellä. Vuodet ovat tuoneet viisautta ja vahvaa
osaamista taloushallinnossa”, KHT, osakas, aluetoimistojohtaja Tuija Siuko korostaa.
Olen ollut hyvin tyytyväinen
tilintarkastajamme toimintaan ja
ammattitaitoon.*
Tampereen toimiston
henkilökunta on osaavia ja
mukavia ihmisiä.*
Olemme olleet hyvin tyytyväisiä Tuokon
tilintarkastuspalveluihin.*
(Asiakastyytyväisyyskysely 2017*)

Oy Tuokko Ltd
Hämeenkatu 9
33100 Tampere
tuija.siuko@tuokko.fi
www.tuokko.fi

YRITYSKORTTI

Painovalmis pdf-tiedosto, kuvat 300 dpi
resoluutiolla ja cmyk-muodossa.
Muiden kuin täysin valmiiden, painokelpoisten
aineistojen lisätyöt laskutetaan 68 € / h (+ alv)
minimiveloitus ½ h / ilmoitus.

Yrityksen logo ja perustiedot vuosikirjassa
sekä yrityshakemistossa
valitussa toimialassa.
295 e

@Tampereen kauppakamari

Tampereen kauppakamari
Kalevantie 2 D, 5. krs,
33100 Tampere
(03) 230 0555
www.tampereenkauppakamari.

KUSTANTAJA JA JULKAISIJA

SISÄLTÖ

JAKELU

Tampereen kauppakamari
Kalevantie 2 D, 5. krs, 33100 Tampere
p. 03 230 0555
www.tampereeenkauppakamari.fi

Toimituksellinen osuus
• Kauppakamarin vuosikertomus 2018
• Luottamushenkilöt
• Henkilöstö
• Tampereen kauppakamarin jäsenyhteisöt

• Tampereen kauppakamarin jäsenet
• Päättäjät eduskunnassa sekä
Pirkanmaan kaupunkien
ja kuntien johdossa
• Tiedotusvälineet
• Aluehallinnon toimipisteet
• Oppilaitokset Pirkanmaalla
• Tampereen kauppakamarin verkkosivut

Painopaikka PunaMusta
Painosmäärä 3 000 kpl
Ilmestyminen Toukokuu 2019
Tampereen kauppakamarin verkkosivuilla
julkaisu on luettavissa kevätkokokouksen
jälkeen.
Tekniset tiedot
A4, nelivärinen, liimasidottu
Sivumäärä n. 150

Yhteystietoja ja linkkejä Pirkanmaalla
• HTT-tavarantarkastajat
• KHK / AKA auktorisoidut kiinteistönarvioijat
• Ulkovaltojen konsulit
• Tiedotusvälineet
• Kansanedustajat

Julkaisun vastuu ilmoituksen julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä tai ilmoituksen pois jäämisestä rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään ilmoituksen hintaan.

