TAMPEREEN TEKNILLINEN SEURA
C/O Petrasol Oy
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

KUUKAUSIKIRJE
8.5.2014

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Kylmästä ilmasta ja ajoittaisesta lumisateesta huolimatta koivu vetää nenän tukkoon. En
kuitenkaan valita, sillä kesän tuloa ei voi estää ja TTS:n vireä meno vain jatkuu: huhtikuun
tapahtumista Ratikkailta oli menestys, samoin lasten koodikoulu sekä Andy Warholin
näyttelyvierailu. Wappu jäi ehkä lievästi sään jalkoihin, mutta nuorisojaoston kesäretki
siintää jo mielessäni.
Kesäretkien lisäksi heinäkuussa taas golfataan, elokuussa ehkä soudetaan ja varmasti
rapuillaan – aina hyvässä Seurassa.
Ennen kesää kuitenkin tavataan vielä kevätkokouksen merkeissä
torstaina 22.5.2014 klo 18:30
Grand Hotel Tammerissa.
Kokousasioiden lisäksi Seuran nuoret toivot tieteen saralla eli tutkijatohtorit Kaarlo Paakinaho ja
Niina Onnela kertovat meille Ihmisen varaosista.

Ennen varsinaista kokousta kutsumme kaikki uusiksi itsensä kokevat jäsenemme
uusien jäsenten tervetulotilaisuuteen, joka pidetään
Teknillisen Seuran kabinetissa klo 17:30.
Erityisen tervetulleita ovat lokakuun jälkeen Seuraan liittyneet.
Ilmoittautumiset 15.5.2014 mennessä osoitteessa:
http://tampereenteknillinenseura-fi.directo.fi/toukokuun-kokous/
Tarjolla tällä kertaa kevyt tammermainen iltapala.

Aurinkoisin mielin,
Sanna
TTS:n sihteeri
040-5903098, sanna@nokelainen.org

www.tampereenteknillinenseura.fi
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Sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 22.5.2014 klo 18:30
1.

Kokouksen avaus

2.

Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

3.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.

Seuraavan tilikauden talousarvio

5.

Liittymis- ja jäsenmaksut, kannatusjäsenmaksujen perusteet

6.

Sihteerin, varainhoitajan, verkkotiedottajan, klubimestarin ja
toiminnantarkastajien palkkiot

7.

Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

8.

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

9.

Esitys vuoden 2014 stipendien saajista

10.

Uudet jäsenet

11.

Kokouksen päättäminen
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Kalankäsittelyilta
maanantaina 19.5.2014 klo 17:30
Ilmoittautuneita 06.05. mennessä on 22 henkeä – vielä 2 ripeintä ilmoittautujaa mahtuu.
(Ilmoittautumiset: petri.rosenlof@gmail.com )
Kaikki ilmoittautuneet tulevat 14.05. mennessä saamaan sähköpostiinsa täydentävän tietopaketin illan
ohjelmasta ja itse kunkin omasta toivottavasta valmistautumisesta. Ja hintahan oli siis 25 euroa.

Nuorisojaoston kesäretkellä vielä tilaa!
Nuorisojaoston kesäretki 3.-6.7.2014 kuljettaa bussilastillisen nuoria tai nuoreksi itsensä tuntevia
TTS:läisiä aveceineen Sonkajärvelle Pohjois-Savoon. Lähtö retkelle on torstaina 3.7. noin klo 17 ja
paluu takaisin Tampereelle sunnuntaina 6.7. noin klo 18. Ohjelmassa on excuja paikallisiin yrityksiin
sekä rentoa mökkeilyä ja eukonkantokisat (ainakin katsomon puolella).
Retken omavastuuosuus on noin 150-200 euroa (sitä pienempi, mitä enemmän lähtijöitä). Hintaan
kuuluu kuljetukset, majoitus, aamupalat, nuotiomakkarat ja osa ruokailuista, liput Eukonkannon MMkisoihin sekä muu ohjelma. Retkelle ovat lämpimästi tervetulleita myös avecit!
Ilmoittautumiset NYT osoitteessa:
https://docs.google.com/forms/d/1VtV-84_oRv0Kvnk67pEA3YtqJGQiMJ8dmltLNWsgqhE/viewform
Lisätietoja retkestä Maijalta (maija.e.mustonen@gmail.com, 0400586387)

TTS-TEK Golf-tapahtuma Nokialla heinäkuussa
torstaina 17.7.2014
TTS järjestää yhdessä TEKin kanssa jäsenistölle (avec) tarkoitetun perinteisen Golf-kisan Nokia River
Golf -kentällä Nokialla torstaina 17.7.2014. Lähdöt tapahtuvat porrastetusti klo 12:00 alkaen.
Pelimuoto on pistebogey täysillä tasoituksilla, kilpailussa max hcp 36. Kilpailun jälkeen on yhteinen
ruokailu ja palkintojen jako. Kilpailuun mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Kilpailijat vastaavat
itse omista Green Fee -maksuistaan.
Ilmoittautumiset viimeistään 7.7.2014 Nokia River Golfin toimistoon, p. (03) 340 0234 tai sähköpostilla
toimisto@nrg.fi . Lisätietoja myös Mikko Hyyrynen, p. +358 407 590 278 tai mikko.hyyrynen@iki.fi .
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TTS:n 10. Rapuilta
torstaina 7.8.2014 klo18:00 – 22:00
Takon Soutajien Soutupaviljongissa (Hatanpäänkatu 6 eli vanha tuttu paikka)
Perinteinen ohjelma eli rapuihin tutustumista teoriassa ynnä myös käytännössä kuin myös tälläkin
kertaa jotakin uutta ja yllättävää... Kymmenennen kerran kunniaksi paikalla ensimmäistä kertaa myös
vieraileva tähti eli tarjolla maan parasta raputietoutta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
huippuasiantuntijalta!
Kyseessä on avec-tilaisuus ja pukeutumistyyli ”rento”. Tilan rajallisuuden vuoksi osallistujamäärä on
rajattu (max. 70 henkeä) ja ilmoittautumisjärjestys on ratkaiseva. Ilmoittautuneet tulevat saamaan
sähköpostiinsa vahvistuksen sekä maksuohjeen, jonka mukaisesti toimimalla paikka varmistuu. (Tällä
menettelyllä pyritään välttämään sellaista, että viimehetken perumisten takia jäisi halukkaita tulijoita
tilaisuudesta paitsi!)
Ilmoittautumiset: petri.rosenlof@gmail.com

Terveisiä hallitukselta
Hallitus esittää edelleen toiveen, että mahdollisimman moni siirtyisi sähköiseen kuukausikirjeeseen.
Paperikirjeistä ei olla luopumassa, mutta sähköinen kirje nopeuttaa tiedonkulkua huomattavasti.
Sähköiseen kirjeeseen siirtymisestä voi ilmoittaa jäsenrekisterin hoitajalle, Jouni Honkalalle
jasenrekisteri@tampereenteknillinenseura.fi,044-286 5709. Muistathan ilmoittaa myös yhteystietojen
muutoksista.
Kaikille myös tiedoksi, että Seuralla on ryhmät LinkedInissä ja Facebookissa.
Liity mukaan!
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4267558 (Tampereen Teknillinen Seura r.y.)
Facebook: http://www.facebook.com/groups/232409670217569/ (TTS)
http://www.facebook.com/groups/481775545205381/ (TTS Nuorisojaosto)
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Tapahtumakalenteri:
Aika ja paikka

Tapahtuma

Muuta

maanantai 19.5.2014
Teekkarisauna

Kalankäsittelyilta

torstai 22.5.2014
klo 18:30
Grand Hotel Tammer

Sääntömääräinen kevätkokous
Ihmisen varaosat

3.-6.7.2014

Nuorisojaoston kesäretki
Ylä-Savoon

4.-6.7.2014

Naistoimikunnan kesäretki
Ahvenanmaalle

torstai 17.7.2014
Nokia River Golf

Golf-kisat

torstai 7.8.2014

Rapuilta

torstai 4.9.2014

Excursio Uuteenkaupunkiin
Kohteena Valmet Automotive

Paikkoja rajoitetusti. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset elokuussa.

torstai 25.9.2014
klo 18:30
Tampereen teknillinen lukio

Syyskuun kokous

Alustava tieto!

keskiviikko 22.10.2014
klo 18:30
Tornihotelli

Sääntömääräinen syyskokous

Alustava tieto!

torstai 20.11.2014
klo 18:30
Grand Hotel Tammer

Marraskuun kokous
Historiateoksemme kirjoittaja
Katariina Mauranen vierailee

Alustava tieto!

perjantai 19.12.2014
klo 18:30
Grand Hotel Tammer

Pikkujoulukokous

Alustava tieto!
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Puhujina Seuran etevää ja nuorta
tutkijakaartia eli Kaarlo Paakinaho
ja Niina Onnela TTY:lta.

Lisätiedot:
ojalaleila@gmail.com, puh. 044
9983100

