
 

 

Hallituspaikka 2022 -tapahtuman keskiössä tulevaisuuden hallitustyöskentely 
 

Hallituspaikka 2022 on uusi yrityksille ja hallitusosaajille kohdennettu tapahtuma, joka tarjoaa 
osaamista, näkökulmia ja verkostoja yritysten hallitustyöskentelyyn. Tampereen Messut -konserni 
järjestää Hallituspaikka-tapahtuman 9.2.2022 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreenalla 
yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Teemana on tulevaisuuden hallitustyöskentely. Liput 
tapahtumaan ovat kaikkien hallitustyöskentelystä kiinnostuneiden saatavilla Ticketmasterissa. 
Tapahtumaan voi vielä ilmoittautua myös kumppaniksi.  
 

Ensimmäistä kertaa pidettävässä Hallituspaikka 2022 -tapahtumassa kohtaavat riippumattomia osaajia 
hallitukseensa etsivät yritykset, hallitusammattilaiset sekä hallitustyöstä kiinnostuneet tapahtumavieraat. 
Tapahtuman teema on tulevaisuuden hallitustyöskentely, mikä kantaa punaisena lankana läpi tapahtuman 
keynote- ja kumppanipuheenvuorojen. Juontajana nähdään Ylen toimittaja ja tuottaja Tommy Fränti. 
 

Keynote- ja kumppanipuheenvuoroja, keskusteluja ja verkostoitumista  
 

Hallituspaikka-tapahtumassa on luvassa kolme huippuluokan keynotea ja kumppaniyritysten puheenvuoroja. 
Lisäksi tapahtuma tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia sekä keskusteluja hallitustyöskentelyn 
ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa.  
 

Keynotet aloittaa Purpose Research Instituten Founder Kirsi Piha, joka avaa aihetta ”Hallitustyön ravistelu – 
Miten menestyä kiihtyvän muutoksen maailmassa?”. Toisen keynoten pitää yritysjohtaja Matti Alahuhta 
otsikolla ”Eteenpäin katsova hallitustyö”. Kolmantena keynote-puhujana Perheyritysten liiton hallituksen 
puheenjohtaja Alexander Bargum kertoo aiheesta ”Omistajan rooli hallitustyössä”. Keynote-puhujat Kirsi 
Piha, Matti Alahuhta ja Alexander Bargum sekä Vuorenmaa Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Emilia 
Vuorenmaa osallistuvat myös Kauppalehden paneelikeskusteluun, jossa vastaavan päätoimittajan Arno 
Ahosniemen johdolla keskustellaan tulevaisuuden hallitustyöskentelystä.  
 

TähtiAreenan lavalle nousevat ajankohtaisten hallitusaiheiden merkeissä myös Hallituspaikka-tapahtuman 
järjestäjäkumppanit Hallituspartnerit ry, Tampereen kauppakamari ry, Future Board ry, Perheyritysten liitto ry 
ja Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuus. 
 

Tapahtumakumppaneina toimivat PricewaterhouseCoopers, Tampereen Seudun Osuuspankki, Eversheds 
Sutherland ja Admincontrol. OP Tampereen case-puheenvuoron pitää Tampereen yliopiston aluetieteen 
professori Markku Sotarauta, joka kertoo hallituksen roolista Osuuspankissa. Eversheds Sutherlandin case-
puheenvuoron pitää asianajaja Vesa Turkki otsikolla ”Valtaa ja vastuuta – hallituksen juridinen vastuu”. 
Tulevaisuuden hallitustyöskentelyyn paneutuvat case-puheenvuorot kuullaan myös tapahtumakumppaneilta 
PricewaterhouseCoopers ja Admincontrol. Kumppaniyrityksiä voi tavata tapahtumahallin ständeillä sekä 
asiantuntijaklinikoilla, joilla tarjotaan tietoa hallitustyöskentelystä, omistajuudesta, kansainvälistymisestä, 
yrityskaupoista, sukupolvenvaihdoksesta, yrityksen elinkaariajattelusta ja vastuullisuudesta. 
 

Sponsorointikumppaneina nähdään ContractZen, Isku ja Striimus sekä logokumppaneina StaffPoint 
Executive ja Creative Technology. Hallituspaikka Network Corner made by Brella -verkostoitumisalueella 
järjestetään sponsorointikumppaneiden ja hallitusammattilaisia etsivien yritysten eli hallituskumppaneiden 
pitchauksia sekä sovittuja Brella-tapaamisia. Ohjelma- ja kumppanitietoja päivitetään tapahtuman 
nettisivuille: www.hallituspaikka.fi. Hallituskumppani-uutinen: www.hallituspaikka.fi/tapahtumainfo/uutiset/ 
 

Kultainen Nuija -palkinto jaetaan tunnustuksena hyvästä hallitustyöstä 
 

Hallituspaikka 2022 -tapahtuma huipentuu arvostetun Kultainen Nuija -palkinnon jakoon. Tunnustuksen saa 
toimija, joka on kunnostautunut erityisen hyvässä hallitustyöskentelyssä. Palkinnon jakavat ja voittajaa 
haastattelevat yritysjohtaja Matti Alahuhta ja Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi. 
 

Tavataan turvallisesti Tampereella – koronapassi mahdollistaa tapahtumien järjestämisen 
 

Tampereen Messut ottaa koronapassin käyttöön kevään 2022 tapahtumissa, mikäli viranomaisrajoitukset 
sitä tuolloin edellyttävät. Koronapassi on vaihtoehto rajoitustoimille eli se mahdollistaa myös suurten 
tapahtumien järjestämisen ilman rajoituksia. Tapahtumiin tulee osallistua vain terveenä ja tällä hetkellä 
kaikissa Tampereen Messut -konsernin tapahtumissa on voimassa vahva maskisuositus. Lue lisää 
terveysturvallisuustoimista: tampereenmessut.fi/kavijalle/turvallisesti_messuille_pandemian_aikana/ 
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