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Ihana syksy on saapunut
Taas saa pukea villanuttua päälleen ja sytyttää kynttilöitä iltaisin tunnelmaa tuomaan. Pimenevien
iltojen lisäksi syys tuo tullessaan laadukasta ohjelmaa Seuramme jäsenistölle: Laura Kolben
täyteen buukattua yleisöluentoa seuraa sääntömääräinen syyskokous TEK:n vaikuttamiskiertueen
siivittämänä. Enterprise2018 tapahtumassa pureudutaan nyt kuumaan tekoäly-aiheeseen, ja
huippupuhuja Bruce Oreck virittää päivätapahtuman huikeaan suosioon. Nuoriso- ja kulttuurijaosto
tarjoavat jäsenistöllemme mahdollisuuksia tutustua uusiin asioihin, kuten VR-portaaliin ja
hyönteisten syömiseen unohtamatta jo perinteikästä viini- ja lauluiltaa. Mieletön syyskausi on siis
taas tulossa! Katsothan kirjeen lopussa olevan tapahtumakalenterin läpi merkaten kalenteriisi
päivävaraukset Sinua kiinnostaville tapahtumille.
Syyskuun yleisöluento saavutti suuren suosion, ja tapahtuma on täynnä. Mikäli jäit ilman lippua,
voit ilmoittautua sähköpostitse jonoon (sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi). Ilmoitathan myös,
mikäli et tapahtumaan pääsekään, jotta saamme tarjota vapautuvia paikkoja eteenpäin jonossa.
Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja kaupunkitutkija Laura Kolbe: Suomalaisen
kaupunkipolitiikan suuri kaari - onko historia loppu? Luento käsittelee nykykaupungin
menestystekijöitä ja kaupunkikulttuuria sekä innovaatioiden roolia kaupunkikulttuurin muutoksessa.
Ilmoittautuneiden kanssa näemme keskiviikkona 19.9.2018 Tammerissa.
Pientä iltapalaa tarjolla klo 17:30. Luento alkaa klo 18:00.
Terveisin,
Niina Onnela
041 4387 919
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi

Enterprise 2018 Teknologiayrittäjyyspäivä
Tampereen Komediateatterilla tiistaina 13.11.2018
Tampereen Teknillinen Seura järjestää yhdessä TEK:n, Suomen Ekonomien ja Lakimiesliiton
kanssa Enterprise 2018 Teknologiayrittäjyyspäivän Tampereen Komediateatterilla 13.11.2018
(http://www.enterprise2018.com).
Tapahtuman teemana on tänä vuonna tekoäly ja otsikkona "Älyttömästi älyä!”. Ohjelmantäyteisen
päivän aikana tulevat esiintymään mm. Suomen ensimmäisen väitöskirjan tekoälystä kirjoittanut
Erkki Oja, robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia ja vaikutuksia eri aloihin valottava Christina
Andersson sekä päivän seminaariosuuden yhteen vetävä Bruce Oreck. Ohjelma ja esiintyjäesittelyt
sekä linkki ilmoittautumiseen löytyvät tapahtuman verkkosivuilta (http://www.enterprise2018.com).
Illalla ohjelma jatkuu seuran kuukausikokouksen ja Teknologiayrittäjyyspalkinnon jaon merkeissä
cocktailpalojen äärellä. Esillä tulee olemaan niin aiempien vuosien palkinnon voittajia kuin tämän
vuotisia finalistejakin.
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Viini- ja lauluilta
Perjantaina 19.10.2018 klo 18.00
Ympäristökeskus Moreenian kokoustila, Valssipadonraitti 3
Tervetuloa perjantaina 19.10.2018 klo 18 Tampereen Teknillisen Seuran lauluiltaan, jonka
kulttuurijaosto järjestää hyväksi havaitussa paikassa Tammerkosken keskiputouksen
vesivoimalaitoksen rakennuksessa.
Tarjolla on laulua ja mukavaa seurustelua sekä viiniä ja pientä purtavaa. Tällä kerralla estradi on
avoinna myös runonlausunnalle, jos joku haluaa esittää illan aikana omaa tai lainattua
runotuotantoa. Illan aikana maisteltavat viinit on valinnut seuramme jäsen Matti Sievänen. Tarjoilun
riittävyyden takaamiseksi keräämme 10 euron osallistumismaksun.
Tervetuloa kaikki korkea-, matala- ja keskikulttuurin ystävät! Ilmoittautumiset 15.10. mennessä
mutta mielellään hetimmiten, koska osanottajien määrä on rajallinen tiloista johtuen
www.tampereenteknillinenseura.fi/lauluilta/ tai johannalantto@iki.fi
PS. Varaudu laulupassintarkastukseen!

Nuorisojaoston terveisiä
Nuorisojaosto tapasi elokuun lopulla toimintansa suunnittelun merkeissä ja ilta olikin hyvin
tuottelias.
Seuraava nuorisojaoston tapahtuma on 26.9.2018 (klo 18-20) järjestettävä tenniksen ja squashin
sekoitukseen, maailman nopeiten kasvavaan urheilulajiin, Padeliin tutustuminen. Tapahtumaan
ilmoittautumiset kauppinen@gmail.com.
Tulevista tapahtumista täkyinä ilmoille heitettäköön vierailu virtuaalitodellisuudessa, drinkkikoulu
sekä kevätretki keväthangille. Näistä, ja muista tulevista nuorisojaoston tapahtumista ilmoitetaan
tarkemmin nuorisojaoston sähköpostilistalla. Nuorisojaostolle perustettiin myös epävirallista
viestintää tukemaan oma Whatsapp-ryhmä, johon liittymistä halukkaat voivat tiedustella
allekirjoittaneelta.
Syysterveisin,Mikko Sarlin (kauppinen@gmail.com)
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Tapahtumakalenteri
Syyskuun yleisöluento
Euroopan historian professori, kaupunkitutkija Laura Kolbe
Keskiviikkona 19.9.2018 Tammerin juhlasalissa klo 18:00

Sääntömääräinen syyskokous
Torstaina 25.10.2018 klo17:00. Paikka Finlaysonin alueella, tarkentuu seuraavassa kirjeessä

Enterprise 2018
Teknologiayrittäjyyspäivät ja Teknologiayrittäjyyspalkinnon luovutus
Tiistaina 13.11.2018 Komediateatterissa (Lapintie 3).

Pikkujoulukokous
Perjantaina 21.12.2018. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Tampereen Teknillisen Seuran 126. vuosijuhla
Lauantaina 2.2.2019. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Muita tapahtumia:
9.11.2018 TTY:n alumniseminaari http://www.tut.fi/fi/tietoayliopistosta/alumnitoiminta/index.htm
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