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C/O Yrityspalvelu Joviaali Oy
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KUUKAUSIKIRJE
5.10.2018

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen
Tervetuloa sääntömääräiseen syyskokoukseen
torstaina 25.10.2018 klo 16:30 Galleria Berteliin
(Työväenmuseo Werstaan kokoustila, Väinö Linnan aukio 8, 2.krs).
Aloitamme kahvittelulla, jonka jälkeen avaamme virallisen kokouksen klo 17:00.
Kokousasioiden jälkeen siirrymme ravintola Ziperiaan, alkaen klo 18:

TEK vaikuttajakiertue: Koulutus on tekniikkalaji
Uusi Tampereen yliopisto aloittaa toimintansa. Mikä on tekniikan tulevaisuus suomalaisen
teollisuuden kehdossa Tampereella?
Lisätietoa:https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat/vaikuttajakiertue-koulutus-tekniikkalaji
Vien ilmoittautumiset TEK vaikuttajakiertueen osalta eteenpäin, joten erikseen ilmoittautumista
TEK suuntaan ei tarvita.
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset syyskokoukseen 17.10.2018 mennessä osoitteessa:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/syyskokous2018/

Syysterveisin,
Niina Onnela
041 4387 919
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
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Sääntömääräisen syyskokouksen esityslista
Torstaina 25.10.2018 klo 17:00
Työväenmuseo Werstaan kokoustila, Galleria Bertel 2. krs, Väinö Linnan aukio 8
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Toimintakertomus
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Rahalahjoitus Tampereen ammattikorkeakoululle
9. Uudet jäsenet
10. Muut asiat, ilmoitusasiat
11. Kokouksen päättäminen
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Seuran hallitus ja toimihenkilöt 2018-2019
Tehtävä

Nimi

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Pekka Markkula
Virpi Ekholm
Niina Onnela
Teemu Karppila
Juha Koski
Johana Kuncova-Kallio

Varainhoitaja
Viestintävastaava
Jäsenrekisterin hoitaja
Klubimestari
Nuorisojaoston vetäjä
Kulttuurijaoston vetäjä
Ammatillisen kehittymisen
jaoston vetäjä
Kalastusjaoston vetäjä

Seppo Koskinen
Harri Vuolle
Jouni Honkala
Antti Huttunen
Mikko Sarlin
Johanna Lantto
Sanna Nokelainen
Timo Huuskola

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot löydät Seuran verkkosivuilta:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/yhteystiedot/

HUOM! Avaamme lähiaikoina toimihenkilöhaun jäsenrekisterin hoitajaksi. Lisätietoja osoitteista
sihteeri(a)tampereenteknillinenseura.fi ja jasenrekisteri(a)tampereenteknillinenseura.fi.

Viestintäkanavamme
Seuralla on Facebookissa ja LinkedInissä omat suljetut ryhmät, joissa mainostetaan tapahtumia ja
voidaan käydä keskusteluja ajankohtaisista aiheista. Myös Nuorisojaostolla on oma Fb-ryhmänsä.
Liity mukaan!
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/groups?gid=4267558 (Tampereen Teknillinen Seura r.y.)
Facebook:
https://www.facebook.com/tampereenteknillinenseura/ (TTS julkinen sivu, käy tykkäämässä!)
https://www.facebook.com/groups/232409670217569/ (TTS jäsenryhmä)
https://www.facebook.com/groups/481775545205381/ (TTS Nuorisojaosto)
Lisäksi ainakin nuorisojaostolla on oma Whatsapp-kanava ja jaostoilla omia sähköpostilistoja, joille
liittymällä saat jaostojen omia tiedotteita varsinaisten kuukausikirjeiden lisäksi. Jaostoihin voi liittyä
kuka tahansa Seuran jäsen oman mielenkiintonsa mukaan. Ota yhteyttä jaoston vetäjään, ja
pääset mukaan toimintaan.
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Tapahtumakalenteri
Viini- ja lauluilta
Perjantaina 19.10.2018 Klo 18 Moreeniassa, Valssipadonraitti 3.

Sääntömääräinen syyskokous
Torstaina 25.10.2018 klo17:00. Galleria Bertel, Väinö Linnan aukio 8

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

Joululaulutilaisuus
Lauantaina 1.12.2018 klo14:30 kalevan laulumajalla.

Pikkujoulukokous
Perjantaina 21.12.2018 Tammerin juhlasalissa.

Tammikuun kuukausikokous ja TamSAFA-dokumenttielokuva
Keskiviikkona 23.1.2019 klo18 Vapriikissa

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

Helmikuun kuukausikokous ja ekskursio A-insinöörien vieraaksi
Torstaina 21.2.2019. Paikka tarkentuu myöhemmin.
Muita tapahtumia:
9.11.2018 TTY:n alumniseminaari http://www.tut.fi/fi/tietoayliopistosta/alumnitoiminta/alumniseminaari-09112018/index.htm
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Teknologiayrittäjyyspalkinto on taas täällä!
Tampereen Teknillinen Seura ja Aamulehti etsivät jälleen pirkanmaalaista teknologia-alan
menestysyritystä, jossa toteutuvat toimialarajat ylittävä ennakkoluulottomuus, innovatiivisuus,
älykkyys ja kasvupotentiaali.
Nyt jo seitsemättä kertaa jaettavan Teknologiayrittäjyyspalkinnon teemoina ovat tänä vuonna työn
tekemisen ja yrittäjyyden uudet toimintamallit sekä liiketoiminnan ja työn tekemisen uudistaminen
digitalisaatiota käyttäen. Soveltamalla uutta ajattelua työn tekemisen muotoihin luodaan uutta
kasvua kotimaahan ja kilpailukykyä globaaleille markkinoille. Palkinnon myötä Aamulehti ja TTS
haluavat nostaa esiin yrityksen, jolla on raikkaita ideoita Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi niin,
että Suomeen ja Pirkanmaalle syntyy uusia työpaikkoja, sekä erityisesti myös korvaavia
työpaikkoja perinteisiltä toimialoilta katoavien työpaikkojen tilalle.
Teknologiayrittäjyyspalkinnon lisäksi TTS jakaa erillisen
ansioituneelle teknologian ja sen kaupallistamisen edistäjälle.

taustavaikuttajatunnustuksen

Hakuaika on 1.10.–21.10.2018 ja hakulomake löytyy osoitteesta: aamulehti.fi/typ
Marraskuun kuukausikokous vietetään Teknologiayrittäjyyspalkinnon 2018 julkistamisen merkeissä
Tampereen Komediateatterissa
tiistaina 13.11.2018 alkaen klo 18:00.
Palkinnon julkistamistilaisuudessa kuulemme aiempien Teknologiayrittäjyyspalkinnon voittajien
nykykuulumisia. Paikalla ovat M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo, Lymed Oy:n
toimitusjohtaja Teija Toikka sekä Optofidelity Oy:n teknologiajohtaja Kimmo Jokinen.
Ilmoittautumiset 4.11.2018 mennessä osoitteessa:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/typ2018/

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!
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#TTS125: Enterprise 2018 Teknologiayrittäjyyspäivä
Tampereen Komediateatterilla tiistaina 13.11.2018.

Tampereen

teknillisen

seuran

125-juhlavuoden

kunniaksi

valtakunnallinen

Teknologia-

yrittäjyyspäivä järjestetään tänä vuonna Tampereella. Seminaarin teemana on tekoäly ja otsikkona
"Älyttömästi älyä!”. Tampereen teknillinen seura toimii tapahtuman pääjärjestäjänä.
Ohjelmantäyteisen päivän aikana tulevat esiintymään mm. robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia
ja vaikutuksia eri aloihin valottava Christina Andersson, Suomen ensimmäisen väitöskirjan
tekoälystä kirjoittanut Erkki Oja, sekä päivän seminaariosuuden yhteen vetävä Bruce Oreck.
Ohjelma ja esiintyjäesittelyt sekä linkki ilmoittautumiseen löytyvät tapahtuman verkkosivuilta
(http://www.enterprise2018.com).
Illalla ohjelma jatkuu sujuvasti seuran marraskuun kuukausikokouksen ja Teknologiayrittäjyyspalkinnon jaon merkeissä cocktailpalojen äärellä.

Ennakkotieto – TTS:n sähköinen jäsenverkosto
Seuran ammatillisen kehittymisen jaosto järjestää jäsenille ammatilliseen kehittymiseen ja
verkostoitumiseen liittyviä tapahtumia ja työkaluja.
Ensimmäisenä työkaluna jaosto julkaisee lokakuun aikana Seuran käyttöön sähköisen
jäsenverkoston, jonka tavoitteena on tukea Seuran jäsenten keskinäistä verkostoitumista.
Sähköinen jäsenverkosto on jatkoa mentoroinnissa ja Business Speed Dating -tapahtumissa
käynnistetyille verkostoitumistavoille.
Sähköisessä jäsenverkostossa kukin julkaisuun suostumuksensa antanut jäsen kertoo omat
osaamisalueensa ja tuntemansa teollisuuden alat, joista hän voisi jakaa tietämystään sitä
tarvitseville. Mukana on myös LinkedIn-profiili, jonka kautta tietämyksestä kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä.
Sähköisen jäsenverkoston julkistamisesta lähetetään jäsenille erillinen sähköpostiviesti, jossa
mukana ohjeet mukaan pääsemiseksi.

Tule mukaan myös ammatillisen kehittymisen jaoston sähköpostilistalle, niin pysyt ajan tasalla
tulevista
tapahtumista!
Mukaan
listalle
pääset
laittamalla
sähköpostia
Sannalle:
sanna@nokelainen.org. Perusteilla on myös AKJ:n oma Facebook-ryhmä ja tulossa johtamiseen
liittyviä tilaisuuksia, kuten Passion test -työpaja marraskuun lopulla.
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Nuorisojaoston lokakuun terveiset
TTS:n nuorisojaosto lähtee joukolla tutustumaan virtuaalimaailmoihin tiistaina 16.10.
ja keskiviikkona 17.10! Aiomme rynnäköidä virtuaalipelejä tarjoavan Portaalin tiloihin näinä
kahtena päivänä ja selvittää, minkälaisia kokemuksia kaupallinen VR pystyy meille tuottamaan.
Mukaan pelaajia mahtuu kumpanakin päivänä erikseen 9 kappaletta (yhteensä siis 18 paikkaa).
Ajankohdat näinä päivinä ovat:
- tiistai 16.10 klo 17:00-19:00
- keskiviikko 17.10 klo 16:50-18:50
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta: https://goo.gl/forms/cCAn3DxFRb1d0VAH3, jossa olisi hyvä
mainita oma nimi ja kumpaan vuoroon aikoo osallistua.
Ilmoittautumiset viimeistään 5 päivää ennen tapahtumaa ja perumiset viimeistään 3 vuorokautta
ennen. Tulkaa paikalle viimeistään 10 minuuttia ennen. Osallistumismaksu tulee olemaan
10e/henkilö.
Lisätiedot: Mikko Sarlin, kauppinen@gmail.com, 050 314 3887

Laura Kolben Syyskuun luennolta opittua
Kaupunki-identiteetin vahvistamiseksi on jo vuosisatoja vaikutteita haettu ihailluista
suurkaupungeista, kuten Pariisista tai Wienistä. Kun muotia olivat Grand hotellit suurkaupungeissa,
piti sellainen saada Tampereellekin. Kun Pariisissa saneerattiin ja hävitettiin keskiaikaiset
kaupunginosat ja korvattiin moderneilla rakennuksilla, piti näin tehdä muissakin kaupungeissa.
1800-luvulla modernin kaupunkielämän laajeneminen vaati teknistä kehitystä. Innovaatiot, kuten
valaistus, vesijärjestelmät, sekä lisääntynyt raudan käyttö rakentamisessa, mahdollistivat
laajenemisen ja kaupunkien kasvun. Insinööreistä ja arkkitehdeistä tuli aikansa sankareita, joilla oli
myös tarve järjestäytyä. Syntyi Teknillisiä Seuroja, joiden osaamispotentiaalia hyödynnettiin myös
kaupunkipolitiikassa.
Kaupungin tehtävä on rakentaa uutta, ja saneerauksen lisäksi on herätty myös siihen, että uuden
ja vanhan kohtaaminen on tärkeää, kulttuuriperintöä vaalitaan, ja parhaimmillaan
kaupunkisuunnittelun tuloksena syntyy eri aikakausien kerrostumia ja dialogia. Syrjäytymisen
ehkäisy, perheistä huolehtiminen ja liikennesuunnittelu ohjaavat osaltaan kaupunkipolitiikkaa.
Kaupunkipolitiikan historiaa tehdään parhaillaan - eri aikakausina erilaisista tarpeista lähtien.
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