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Enterprise 2018 ja Teknologiayrittäjyyspalkinto
kruunaavat 125-vuotisjuhlavuotemme
Tampereen Teknillinen Seura on jo 125 vuotta, mutta toiminta pysyy hyvin mukana tässä ajassa,
vaikuttavana ja virkeänä. Olemme olleet mukana monessa käänteessä päätöksenteossa, mikä on
tukenut Tampereen kasvua teknologiakeskukseksi ja insinöörikeskittymäksi. Seuramme
kauaskantoisimmat ansiot liittyvät toimintaamme tekniikan alan koulutuksen ja korkeakoulutuksen
edistäjänä, kirjoittaa teknologian kulttuurihistorian dosentti Petri Paju (Turun Sanomat, ”Miksi
Tampere muttei Turku?”, 24.10.2018). Seuramme on ollut liikkeellepanevana voimana niin
Tampereen Teknillisen opiston kuin myös myöhemmin Tampereen teknillisen korkeakoulun
perustamisessa. Mutta aikaansa seuraavana Seurana olemme myös yksi Tampere3-hankkeen
tukijoista ja uuden Tampereen yliopiston perustajajäsen.
Koulutuksen merkitykseen paneuduttiin myös viime torstain sääntömääräisessä syyskokouksessa,
missä päätimme tukea juhlavuoteemme sopivin lukemin Tampereen ammattikorkeakoulun
varainhankintaa, ja saimme kuulla upeita puheenvuoroja koulutuksen kehittymisestä uudessa
Tampereen yliopistossa sekä tekniikan tulevaisuudesta suomalaisen teollisuuden kehdossa
Tampereella.
Juhlavuotemme huipentuu Enterprise2018 Teknologiayrittäjyyspäivään, missä olemme
tekoälyaiheella ajan hermolla. Lähde mukaan tapahtumaan ja kuulemaan illan cocktailtilaisuudessa, mikä teknologiayritys tänä vuonna palkitaan.
Terveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919
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Enterprise2018 Teknologiayrittäjyyspäivä
Tampereen Komediateatteri, tiistai 13.11.2018 klo 9-17:30
Teknologiayrittäjyyspäivän teemana on tekoäly ja 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. Tampereen Teknillinen Seura toimii tapahtuman
pääjärjestäjänä.
Ohjelma ja esiintyjäesittelyt tarkemmin: http://www.enterprise2018.com
Ilmoittautuminen 4.11.2018 mennessä osoitteessa: https://holvi.com/shop/ttskauppa/

Teknologiayrittäjyyspalkinnon 2018 voittajan julkistaminen
Tampereen Komediateatteri, 13.11.2018 klo 18:00 –
Illalla ohjelma jatkuu Seuran Teknologiayrittäjyyspalkinnon 2018 julkistamisen merkeissä
cocktailpalojen äärellä.
Ilmoittaudu iltatapahtumaan osoitteessa: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/typ2018/
4.11.2018 mennessä.

Teknologiayrittäjyyspalkinnosta:
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 nostavat 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

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.
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Työpaja: Tunnista tavoitteesi
Pääkirjasto Metson Pihlaja-Sali, Maanantai 26.11. klo 17-20
(kahvia ja suolaista klo 16:30 alkaen)
Ammatillisen kehittymisen jaosto järjestää 26.11. Passion test -työpajan. Passion test on tehokas
ja yksinkertainen työkalu, joka auttaa sinua kirkastamaan itsellesi, mikä on elämässäsi kaikista
tärkeintä juuri nyt. Kun ymmärrät mitä tavoittelet, voit tehdä arkipäiväiset päätöksesi ja valintasi sen
mukaisesti, ja lisätä näin merkityksellisyyttä sekä töissä että vapaalla. Aiemmin Tampereen
Insinöörien jäsenille järjestetyssä työpajassa kaikki osallistujat kertoivat oivaltaneensa jotain uutta
itselleen tärkeistä asioista työpajan aikana, ja usein ajatusprosessi tuottaa tuloksia myös sen
jälkeen. Työpajan vetää Seuran jäsen Katri Koli, joka on sertifioitu Passion test -valmentaja ja
toinen valmennus- ja konsulttiyhtiö Via Nova Partnersin perustajista. Työpaja järjestetään, jos
osallistujia on vähintään parikymmentä ja mukaan mahtuu maksimissaan 40 henkilöä.
Ilmoittaudu työpajaan 15.11. mennessä osoitteessa
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/tyopaja/ ja tule mukaan tunnistamaan tavoitteesi!
Tapahtuman tiedot:
• Aihe: Passion test -työpaja
• Paikka: Pääkirjasto Metso, Pihlaja-Sali
• Aika: Maanantai 26.11. klo 17-20 (kahvia ja suolaista klo 16:30 alkaen)
• Hinta: 20 eur
• Lisätietoja: Katri Koli (katri@via-nova.fi), www.via-nova.fi.

Mukaan rakentamaan Mentorointiohjelmaa?
Teknillisen seuran järjestyksessä neljäs mentorointiohjelma on tarkoitus toteuttaa talvikauden
2019-2020 aikana.
Haemme kehityshaluisia seuran jäseniä mukaan mentotoinnin ohjausryhmään suunnittelemaan ja
toteuttamaan seuraavaa ohjelmaa. Ohjausryhmässä on ideaalitilanteessa nuorta innokkuutta sekä
pidempiaikaista kokemusta seuran toiminnasta ja verkkojen ulottuvuudesta.
Ohjelman suunnittelu aloitetaan alkuvuodesta 2019 ja ehdit hyvin mukaan jättämään kädenjälkesi
lopputulokseen. Tätä urakkaa ei tarvitse miettiä yksin - edellisen ohjelman ohjausryhmä on tiiviisti
mukana laittamassa työtä alulle ja tarvittaessa mukana myös toteutuksessa.
Lisätietoja: Harri Vuolle / 050 480 2317 / harri.vuolle@outlook.com
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Haluatko verkostoistua Seuran jäsenten kanssa?
Nyt se onnistuu sähköisen jäsenverkoston kautta. Liity jo tänään mukaan seuraavalla tavalla:
- mene Seuran kotisivuille osoitteeseen www.tampereenteknillinenseurar.fi
- kirjaudu jäsenhuoneeseen - kotisivujen etusivun vasemmasta alanurkasta - sieltä löytyy myös
ohjeet käyttäjätunnusten saamiseksi
- jäsenhuoneessa valitse välilehti "Electronic Membership Network" (kts. kuva alla)
- täydennä haluamasi tiedot ohjeiden mukaisesti - joko kaikki tai vain osa

Mikäli sinulle tulee ongelmia tai kysyttävää, niin verkoston etusivulta löydät linkin usein kysyttyihin
kysymyksiin.Opastusta verkoston käyttöön annetaan joulukuun kk-kokousta ennen.
Jos sieltä ei löydy vastausta, niin voit laittaa viestiä seuraaville henkilöille.
- Katri Koli (katri.koli@iki.fi) tai
- Kirsi Nieminen (mail.to.kirsi@gmail.com)

Taidenäyttelyvierailu
Sara Hildénin taidemuseo, sunnuntaina 18.11.2018 klo 16:00–18:00.
Kulttuurijaosto järjestää opastetun avec-vierailun Sara Hildénin taidemuseon laajaa huomiota
herättäneeseen Anj Smithin näyttelyyn sunnuntaina 18.11.2018 klo 16:00–18:00. Tämän näyttelyn
ohella museossa on esillä myös museon kokoelmien klassikkoteoksia. Mukaan mahtuu 40
ensimmäistä ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset https://www.tampereenteknillinenseura.fi/taidenayttely/
Tietoa näyttelystä https://www.tampere.fi/sarahilden/nayttelyt/anjsmith.html
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Joululaulutilaisuus
Kalevan Laulumaja (Takojankatu 1, Tampere) lauantaina 1.12.2018 klo 14.30 - n. 16.00.
Kaikille Tampereen Teknillisen Seuran jäsenille ja heidän perheilleen avoin koko perheen
perinteinen joululaulutilaisuus.
Tilaisuuden järjestävät perinteiseen tapaan Seuran nuoriso- ja kulttuurijaostot yhdessä.
Ohjelmassa on tuttujen joululaulujen laulamista sekä joulupukin vierailu. Ohjelmaan mahtuu myös
muutama lasten musiikki- tai muu esitys, mikäli yleisössä on halukkaita esiintyjiä.
Tarjolla on glögiä sekä pientä naposteltavaa. Käynti Laulumajalle on sisäpihalta, josta löytyy myös
parkkipaikkoja.
Tervetuloa yksin tai koko perheen voimalla!
Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.tampereenteknillinenseura.fi/joululaulut/ torstaihin 29.11.
mennessä. Muista ilmoittaa kaikki perheenjäsenet erikseen, jotta osaamme varata perheen
pienimmille oikean määrän paketteja.
Lisätietoja tapahtumasta antaa Johanna Lantto (johannalantto@iki.fi, 050-590 9480).

Naistoimikunnan pikkujoulut
Lauantaina 17.11.2018 , Haapaniemen tila, Vanha Kärppälä 131, Sastamala.
Tapahtuman lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet Naistoimikunnan sivuilta:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/tts_info/naistoimikunta/

Vuoden 2018 Alumniseminaari
Perjantaina 9.11. klo 14:00 eteenpäin, Festian iso Sali, Korkeakoulunkatu 8 Tampere
TTYY, TTY Alumni ry., killat, kiltojen alumnijärjestöt sekä TTY järjestävät syksyn 2018
alumniseminaarin TTY:llä.
Puheenvuorot keskittyvät tekniikan murrokseen pohtien ihmisen ja digitaalisen teknologian tuomaa
muutosta ihmisten työympäristöön. Puheenvuoroissa kuullaan muun muassa koodilähettiläs Linda
Liukasta, Fortumin CTO:ia Heli Antilaa ja TTY:n työelämäprofessoria Matti Sommarbergia.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa:
http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/alumnitoiminta/alumniseminaari-09112018/index.htm

www.tampereenteknillinenseura.fi

5

TAMPEREEN TEKNILLINEN SEURA
C/O Yrityspalvelu Joviaali Oy
Hermiankatu 6-8 A, 33720 Tampere

KUUKAUSIKIRJE
4.11.2018

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

Naistoimikunnan pikkujoulu
Lauantaina 17.11.2018 , Haapaniemen tila, Vanha Kärppälä 131, Sastamala

Taidenäyttelyvierailu
Sunnuntaina 18.11.2018 klo 16:00–18:00, Sara Hildénin taidemuseo

Passion test-työpaja
Maanantaina 26.11.2018 klo 17-20, Pääkirjasto Metson Pihlaja-Sali

Joululaulutilaisuus
Lauantaina 1.12.2018 klo 14:30 kalevan laulumajalla.

Pikkujoulukokous
Perjantaina 21.12.2018 Tammerin juhlasalissa.

Tammikuun kuukausikokous ja TamSAFA-dokumenttielokuva
Keskiviikkona 23.1.2019 klo 18 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/tietoa-yliopistosta/alumnitoiminta/alumniseminaari-09112018/index.htm
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