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TTS wants you!
Tule mukaan jaostoihin ja tapahtumajärjestämiseen
Joulukuussa juhlimme pikkujouluja perinteisesti Tammerissa. Saapua voi hyvissä ajoin: Ennen
juhlia pidämme jaostojen tiedotustilaisuuden, missä on mahdollisuus kuulla, mitä jaostoissa
tehdään, miten jaostoihin liitytään ja miten voisi itse osallistua Seuramme toiminnan tekemiseen.
Haluaisitko järjestää tapahtumia, kertoa yrityksenne kansainvälistymisestä, mentoroida, pitää
koulutuksia, osallistua projektien toteuttamiseen?
Nyt on mahdollisuus päästä Seuramme toiminnan ytimeen: pitkäaikainen jäsenrekisterimme
kehittäjä ja hoitaja, Jouni Honkala, on jättäytymässä luottamustoimestaan. Olisitko Sinä oiva
kandidaatti ottamaan jäsenrekisterin hoitajan tehtävät haltuun?
Ammatillisen kehittymisen jaosto on myös opastamassa ja auttamassa sähköisen jäsenrekisterin
käyttöönotossa. Tarjolla on kuohuvaa, hyvää seuraa ja mukava laskeutuminen
pikkujoulutunnelmaan.
Rekrytointikuohut, pikkujouluetkot, sähköinen jäsenrekisteri, you name it – nähdään siellä joka
tapauksessa!
Grand Hotel Tammer, TTS kabinetti 2. krs, perjantaina 21.12.2018 klo 17:00
Ilmoittaudu tästä: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/mukaantoimintaan2018/
Huomioithan, että itse pikkujouluihin ilmoittaudutaan maksamalla oma osallistuminen suoraan
Holviin, kts. lisätiedot alempaa.
Joulunodotusterveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919

Pikkujoulut
Grand Hotel Tammer, perjantai 21.12.2018 klo 18.30 alkaen
Onko kuusi puu vai onko kuusi juustoa? Kuusen arvoitus ratkeaa jos on ratketakseen pe 21.12.18
klo 18.30 alkaen, jolloin vietetään TTS:n pikkujouluja Grand Hotel Tammerissa.
Pikkujoulujen liput á 45€ myynnissä Holvissa https://holvi.com/shop/ttskauppa/

Lipunmyynti aukeaa 5.12.2018. Lunasta lippusi 14.12.18 mennessä. Lippuja rajoitetusti.
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Laita päivä kalenteriin: TTS 126. vuosijuhla 2.2.2019
TTS:n 126. vuosijuhlia vietetään perinteisin vuosijuhlamenoin hyvän ruuan, juoman ja Seuran
parissa lauantaina 2.2.2019.
Kutsut juhlaan postitetaan joulukuun alkupuolella ja ilmoittautuminen aukeaa kutsujen postituksen
jälkeen Holvin TTS-kaupassa. https://holvi.com/shop/ttskauppa/
Paikkoja juhlaan on runsaasti, mutta rajoitetusti. Ilmoittautumisaikaa on 31.12.2018 asti.
Ruokavaliot, pöytätoiveet ym. tiedustellaan viime vuoden tapaan ilmoittautumislomakkeen
yhteydessä. Muistathan ostaa verkkokaupasta omat illalliskortit itsellesi ja mahdolliselle avecillesi.
Oma laulupassi mukaan.
Tänä vuonna tullaan ensimmäistä kertaa myymään illalliskortteja kahdella hinnalla á 100€ ja á
110€.
Kalliimpi
illalliskortti
sisältää
10€
lahjoituksen
juhlan
teeman mukaiselle
hyväntekeväisyyskohteelle. Kohde paljastetaan kutsun yhteydessä. Kalliimman illalliskortin
lunastaminen on toivottavaa, mutta luonnollisesti vapaaehtoista.
Tiedustelut juhlasta Klubimestari Antti Huttunen antti.huttunen@iki.fi 050 5276226

Haluatko verkostoistua Seuran jäsenten kanssa?
Nyt se onnistuu sähköisen jäsenverkoston kautta. Liity jo tänään mukaan seuraavalla tavalla:
- mene Seuran kotisivuille osoitteeseen www.tampereenteknillinenseura.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.
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)
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Opastusta verkoston käyttöön annetaan tarvittaessa myös ennen joulukuun kk-kokousta.

Mukaan rakentamaan Mentorointiohjelmaa?
Teknillisen seuran järjestyksessä neljäs mentorointiohjelma on tarkoitus toteuttaa talvikauden
2019-2020 aikana.
Haemme kehityshaluisia seuran jäseniä mukaan mentoroinnin 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

TTSN joulukuun jäsenilta
Taito-keskus, Peltokatu 16 c, Tampere (Käsityö- ja muotoilukoulun tila)
Keskiviikko 12.12. ja/tai torstai 13.12. kynttilänvalantaa.
Paikka on Pirkanmaan Taito-keskuksen Käsityö- ja muotoilukoulun tila, osoite Peltokatu 16 C
(entinen PMK:n kiinteistö Erkkilän sillan pielessä Tammelassa).
Olemme varanneet kaksi peräkkäistä iltaa; keskiviikko 12.12. ja/tai torstai 13.12. klo 17-20. Kaksi
erillistä iltaa siksi, koska kaikki eivät mahdu kerralla valamaan kynttilöitä.
Kun ilmoittaudut, ilmoita minkä vaihtoehdon valitset:
·
Vaihtoehto A: minulle sopii vain 12.12.
·
Vaihtoehto B: minulle sopii vain 13.12.
·
Vaihtoehto C: sopii kumpi vain mainituista päivistä
Ilmoittautumiset Kirsi Lumme-Sandtille sähköpostilla kirsi.lumme@hotmail.com tai tekstiviestillä
numeroon 040 080 2470. Ilmoittautua voi saman tien, kuitenkin viimeistään 5.12.mennessä.
Kynttilänvalanta maksaa 25 €/henkilö .
Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä Naisjaoston sivuilla.
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Tapahtumakalenteri
TTS Wants You!
Perjantaina 21.12.2018 Tammer, Vihtorin kirjasto ennen pikkujoulujen alkua

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.

Nuorisojaoston kevätretki Tahkolle
Perjantai-sunnuntai 29.3.-31.3.2019. Tahko.
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