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Västsverige + Finland: kultur och näringsliv
Välkommen till Kronhuset den 6 november!
Under 2017 firar Finland 100 år av självständighet, med blicken riktad mot framtiden. Temat för jubileumsåret är ”tillsammans”,
vilket inte minst gäller Sverige och Finland. Gustav Adolfsdagen den 6 november är flaggdag i båda länderna, vilket förklaras av
en lång historia som gemensamt rike under mer än 600 år - i Finland går datumet under benämningen ”Svenska dagen”.
I Västsverige finns många exempel på spännande kontaktytor inom kultur och näringsliv idag, vilket vi vill visa upp i Kronhusets
unika lokaler från 1600-talet och även spana framåt - tillsammans! Naturligtvis bjuder vi på Gustav Adolfsbakelser.
Program i sammandrag:
14.00 Mingel bland utställare i Foajé Karl XI en trappa upp (se lista på nästa sida). Kaffe och Gustav Adolfsbakelser!
15.00 Programmet börjar i Rikssalen. Akademiska kören underhåller. Moderator och presentatör: Mika Lahdensivu
15.15 Dagens band mellan Finland och Västsverige - presentation av utvalda verksamheter. Medverkande:
:: Tove Erikslund, Chief Administrative Officer: Ålandsbanken - uppstickare på Göteborgs mest kända adress
:: Susanna Häyry, koncernchef: ”Muovitech - bäst i jorden”. Bergvärme från Borås med förankring i Finland
:: Nanna Huolman, filmregissör: Från Gynekologen i Askim till dokumentärfilm om arbetskraftsinvandring från Finland
:: Annika Sucksdorff, filmchef: Tom of Finland - inspelad i Göteborg, Oscarsnominerad i Hollywood
:: Christoffer Lindroos, Key Account Manager/Partner: Lyyti - finländsk eventhantering på export, GDPR-säkert
:: Staffan Hillberg, Private Equity Investor: Drömmen om ”m/s Kungsholm 5” - byggs Göteborgs nya ikonfartyg i Finland?
16.15

Panelsamtal på temat ”möjligheter - tillsammans!”. Panelen består av representanter från Business Sweden,
Finsk-svenska handelskammaren, Västsvenska handelskammaren samt Västra Götalandsregionen
17.00 - Möjlighet till eftermingel i Kronhuset, ta gärna kontakt om du vill anordna någon egen efteraktivitet
Antalet platser är begränsade, klicka här för bokning: https://www.lyyti.fi/reg/finland100gbg. Evenemanget är kostnadsfritt, men
biljettinnehavare som inte dyker upp debiteras 200 kr i efterhand.
Arrangör: Kommittén Finland 100 år under ledning av Finlands honorära generalkonsulat i Göteborg, www.finland100.se
Kontakt: Heli van der Valk, Finlands honorära generalkonsul, e-post: heli@vandervalk.se, tel: 0705-82 81 30
Samarbetspartners: HHGA (Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening) samt Akademiska Kören
Sponsorer: Fondita Fondbolag, Finsk-svenska Affärsklubben i Västra Sverige (FAIVS) samt evenemangverktyget Lyyti

Utställare i Foajé Karl XI kl 14.00 - 15.00
Traditionsenlig Gustav Adolfsbakelse med kaffe/te serveras en trappa upp från kl 14.00. Bakelsen uppfanns antagligen i
Göteborg 1854, i samband med att Gustav II Adolfs staty invigdes. Samma typ av bakverk är även vanligt i Finland den 6 november. Bland ståborden återfinns nedanstående mingelutställare, de flesta med anknytning till Finland:
Bronson consulting - www.bronson-consulting.com
Thriving as a company requires excellent decision-making policy and practice. Bronson Consulting analyses your current decision-making policy and practice and facilitates better policy and practice so that you can make the most of the decisions you face.
Cybercom Group - www.cybercom.com
With technical edge and business insight we power innovation and sustainable solutions. Specialist fields:
Digitalisation - Internet of Things - Secure Connectivity - Cloud Services
Ett steg i taget - www.ettstegitaget.com
Vi vänder oss till människor och företag som vill utvecklas vidare. Att se möjligheter istället för hinder i förändringar som sker.
Vi ger verktyg att fortsätta ta ansvar för sitt eget växande och lärande, genom att se sina egna förmågor och utveckla dem.
Finsk-svenska Affärsklubben i västra Sverige, FAIVS - www.facebook.com/finsksvenskaaffarsklubben
Filoprax - www.filoprax.com
Filoprax AB utbildar, fortbildar och handleder inom filosofisk praxis och coachning. Målgrupper är ledare, beslutsfattare, HR,
pedagoger, läkare, vårdare, akademiker m fl.
HHGA, Handelshögskolan i Göteborg Alumniförening - www.hhga.se
Katrina Software - www.katrinasoftware.se
Katrina är en alltid tillgänglig och behändig vardagshjälpreda på nätet, med gott minne och förmåga att hålla reda på saker och
ting. Att ha Katrina i mobilen är speciellt bra med tanke på dagens rörliga arbetsliv. Marknadsledande i Finland.
Lyyti - www.lyyti.se
Ta dina evenemang till nya höjder, eventhantering har aldrig varit så omfattande och så användarvänligt. Utnyttja dina deltagardata till fullo, utveckla din verksamhet - samtidigt ger du dina deltagare en förstklassig upplevelse.
Sympa.com - www.sympa.com
Sympa HR enables you to spend less time on routine HR tasks. Focusing more on increasing employee well-being and creating a
successful culture equips your company to grow and prosper.

