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Aurinkoista kevättä!
Tiet sulavat vauhdilla. Onneksi vielä viime viikonlopun Pirkan Hiihtoon ja hiihtolomalaisille riitti
lunta.
Tämän kevätkauden aikana olemme saaneet nauttia rakentamisaiheisista kuukausikokouksista:
Olemme perehtyneet rakennetun ympäristön muutoksiin TamSAFAn dokumenttielokuvan myötä.
A-Insinöörien vieraana kuulimme huikean läpileikkauksen siitä, millaisissa projekteissa
insinööritoimisto on ollut mukana ja miten rakennussuunnittelu on ajan saatossa muuttunut.
Tässä kuussa tutustumme pelillistämisen merkitykseen kaupunkisuunnittelussa, ja keväälle on
luvassa
vielä
tutustumista
keskuspuhdistamo-hankkeeseen
sekä kaupungin
uusiin
energiaratkaisuihin.
Nähdään kokouksissa!
Talvisin terveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919

March meeting
Vapriikki museum, Alaverstaanraitti 5, Thursday 21.3.2019 starting at 17:15 o´clock
In March meeting, we will bring two speakers to discuss gamification in city planning and actual
games.
Preliminary agenda:
17:15 Coffee and small snack
18:00 Monthly meeting and introduction of new members. Presentations by architect Mari Seppä
(in Finnish) andEmmi Hallikainen, Colossal Order (in English)
In the afternoon before the meeting, you are free to explore the museum (there is a special gaming
section as well!). Just use your “museokortti / museum card” if you have one or say your name and
TTS at the cash desk.
There is limited number of seats. Only 100 participants fit in. Please register now or latest on
13.3.2019: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/maaliskuu-2019-kuukausikokous/
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Maaliskuun kuukausikokous
Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, torstai 21.3.2019 klo 17:15 alkaen
Maaliskuussa kokoonnumme kaupunkisuunnittelun, pelillistämisen ja pelien maailmassa.
Kuulemme aihepiiristä kaksi esitystä hieman erilaisista näkökulmista: Arkkitehti Mari Seppä kertoo,
miten pelillistämistä hyödynnetään kaupunkisuunnittelussa. Emmi Hallikainen Colossal Orderista
taas kertoo, kuinka kaupunkisuunnittelusta on saatu luotua menestyspeli. Emmin esitys kuullaan
englanniksi.
Tarjolla on pientä suolapalaa klo 17:15 alkaen. Itse kokous alkaa klo 18:00 auditoriossa.
Ennen kokousta kokoukseen osallistujat voivat virittäytyä aiheeseen Vapriikin Pelimuseossa.
Sisään museoon pääsee alkuillan aikana mainitsemalla lipunmyynnissä nimensä ja osallistuvansa
kuukausikokoukseen (tai museokortilla).
Tilaisuuteen mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittaudu 13.3. mennessä osoitteessa:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/maaliskuu-2019-kuukausikokous/

Kulttuurijaoston elokuvailta
Niagara, Kehräsaari, keskiviikkona 27.3.2019 klo 18-20
Kulttuurijaosto järjestää ilmaisen elokuvaillan keskiviikkona 27.3.2019 klo 18-20 Niagarassa,
Kehräsaaressa.
Jatkamme Tampere- ja tekniikka-aiheisten elokuvien katselua. Illan pääteos on vuonna 2018
valmistunut kaupunkielokuva Tampere Sinfonia (kesto 1 h). Illan ohjelmassa on myös myös
dokumentaarinen lyhytelokuva Puheenvuoro (2017, 9 min), jonka aiheena on Tampereen
kaupunginvaltuuston ratikkakeskustelut, Aki Kaurismäen ohjaama 3-minuuttinen Valimo (2006)
sekä lyhytelokuva Hämeensillan rakentamisesta vuodelta 1929. Näytöksen jälkeen on
mahdollisuus jatkaa elokuva-aiheista keskustelua Kulttuuriravintola Kivessä Keskustorilla.
Ilmoittaudu osoitteessa https://www.tampereenteknillinenseura.fi/elokuvailta2/
Kutsu on avec. OPM eli omat popcornit mukaan. Lisätietoja johannalantto@iki.fi.

Lisätietoa illan elokuvista:
1. Tampere Sinfonia: http://www.tamperesinfonia.fi/taustaa/
2. Puheenvuoro: http://www.elonet.fi/fi/elokuva/1602554
3. Valimo: http://www.elonet.fi/fi/elokuva/1408496
4. Tampereen sillan rakentaminen: http://www.elonet.fi/fi/elokuva/605088
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Vierailu Sara Hildénin taidemuseoon
Sara Hildénin taidemuseo, sunnuntaina 7.4.2019 klo 16-18
Kulttuurijaosto järjestää opastetun avec-vierailun Sara Hildénin taidemuseoon sunnuntaina
7.4.2019 klo 16:00–18:00. Museossa on esillä Yhdysvaltojen merkittävimpiin kuuluvan
nykytaiteilijan kuvanveistäjä Kiki Smithin Procession-näyttely. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä
ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset https://www.tampereenteknillinenseura.fi/taidenayttely/
Tietoa näyttelystä https://www.tampere.fi/sarahilden/nayttelyt/kiki_smith_procession.html

Save the date - Nuorisojaoston Wappusitsit
Lauantaina 13.4.2019. Paikka tarkentuu myöhemmin.
Tarkemmat tiedot
sähköpostilistalle.

ja

ilmoittautumisohjeet

sitseille

lähetetään

piakkoin

Nuorisojaoston

Mukaan nuorisojaoston sähköpostilistan jakeluun pääset laittamalla pyynnön Mikko Sarlinille
(kauppinen@gmail.com).

Toimihenkilöksi seuraan
Teknillinen seura etsii keskuudestaan aktiivista toimihenkilöä, joka ottaisi vastuulleen seuran
kulttuurijaoston vetämisen. Kulttuurijaosto on järjestänyt tapahtumia (esim. lauluiltoja, elokuvailtoja,
näyttelyvierailuja) keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa. Apuna järjestelyissä kulttuurijaoston
vetäjällä on jaoston jäsenet. Lisätietoja tehtävästä kulttuurijaoston vetäjältä Johanna Lantolta
(johannalantto@iki.fi, puh. 050 590 9480). Ilmoita kiinnostuksestasi sihteeri Niina Onnelalle
(sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi).

Sähköinen uutiskirje jäänyt saapumatta?
Onko sähköinen uutiskirje jäänyt saapumatta sähköpostiisi? Olemme saaneet palautetta, että
sähköiset uutiskirjeet jäävät matkalle, ja pyydämme apua ongelman paikallistamisessa.
Ilmoitathan osoitteeseen viestinta@tampereenteknillinenseura.fi, jos sinä tai ystäväsi ette ole
saaneet kirjettä. Tämä tieto auttaa paikallistamaan jakeluissa ilmenneitä teknisiä ongelmia sekä
mahdollisia virheellisiä sähköpostiosoitteita.
Huomaathan, että saatat olla jäsenrekisterissä merkittynä paperijakelulistalle.
kuukausikirjettä ei sähköpostitse välitetä. Halutessasi pääset sähköisen jakelun piiriin.

Tällöin

Luonnollisesti suosittelemme sähköistä jakelua, olemmehan seurana edistyksen kärkijoukkoa.
Ps. Huomaathan että uutiskirje ilmestyy myös PDF:nä seuran verkkosivujen etusivulle.
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Tapahtumakalenteri
Maaliskuun kuukausikokous - Esitelmä pelillistämisestä
kaupunkisuunnittelussa
Torstaina 21.3.2019. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Kulttuurijaoston elokuvailta
Keskiviikkona 27.3.2019. Niagara, Kehräsaari.

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

Vierailu Sara Hildénin taidemuseoon
Sunnuntai 7.4.2019. Sara Hildénin taidemuseo.

Nuorisojaoston Wappusitsit
Lauantai 13.4.2019. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Opastettu kierros Emil Aaltosen museossa: Teknisen luovuuden lähteillä –
piirustuksia Lokomolta ja Sarvikselta
Torstai 9.5.2019.
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