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Merkittäviä ympäristöhankkeita Tampereella
Kevään ohjelma tarjoaa ajankohtaisia katsauksia ympäristön kannalta merkittäviin hankkeisiin
Tampereella. Toukokuussa kuulemme Tampereen kaupungin energiaratkaisujen kehittämiseen
liittyvän esitelmän, ja nyt huhtikuussa vieraaksemme saapuu Tampereen Seudun
Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertomaan keskuspuhdistamohankkeen
taustasta, vaikutuksista ja tämän hetken tilanteesta.
Keskuspuhdistamohankkeessa toteutetaan Sulkavuoreen usean kunnan jätevedenpuhdistamo ja
sen edellyttämät mittavat siirtoviemärit ja -tunnelit nykyisiltä Viinikanlahden ja Raholan
jätevedenpuhdistamoilta. Hankkeen rahoitustarve on 318 M€ (hintatasossa 12/2017), sen
työllistävä vaikutus on 3 250 henkilötyövuotta ja käyttöönotto 2024. Hankkeen ensimmäinen
louhintaurakka on käynnissä.
Tervetuloa huhtikuun kuukausikokoukseen tiistaina 16.4.2019 klo 18 alkaen Grand Hotel
Tammerin juhlasaliin. P.I.T eli pientä iltapalaa tarjolla.
Ilmoittautumiset 8.4.2019 mennessä tästä linkistä:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/huhtikuu_2019_kuukausikokous/
Terveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919

Mentorointiohjelma käynnistyy jälleen syksyllä
Olen muutoksessa – Haluan uutta – Olen jumissa – Minne seuraavaksi?
Tampereen Teknillinen Seura tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden löytää uusi näkökulma
ammatilliseen kehittymiseen. Mentorointiohjelma antaa uusia välineitä, mikäli koet olevasi jumissa
työssäsi, haluat jotain uutta tai muutosta. Esimerkkeinä muutos asiantuntijasta tiiminvetäjäksi,
tohtorin tutkinnon suorittaminen tai yrittäjäksi ryhtyminen.
Mentorointiohjelma yhdistää muutoksen kokeneita mentoreita ja muutosta hakevia henkilöitä
työpareiksi. Lisäksi on 3-4 yhteistilaisuutta kaikille osallistujille, joihin järjestetään esiintyjiä liikeelämästä sekä roundtable-keskusteluja. Aikataulu on lukuvuoden mittainen, syksystä kesän
kynnykselle. Ohjelma sitouttaa toimintaan, mutta pyrkii kunnioittamaan kaikkien ajankäyttöä.
Etsimme sekä mentoreita että muutosta haluavia aktoreita virkaikään katsomatta.
Mentorointiohjelmaan ilmoittautuminen käynnistyy elokuussa.
Lisätietoja Harri Koivisto 040 540 9169, harri.koivisto@koivistopatentit.fi
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Itseohjautuva organisaatio -valmennus
keskiviikkona 24.4.2019 klo 17:00-20:00 (kahvia ja suolaista klo 16:30 alkaen)
Tampereen Insinöörit ry:n toimisto, Otavalankatu 9 A
Kompleksisuus, tiedon valtava määrä, muutosvauhdin kiihtyminen, ennustettavuuden
heikkeneminen, asiakasodotusten tasonnousu ja työntekijöiden odotukset työelämää kohtaan
vaikuttavat kaikkiin organisaatioihin ja kaikkien meidän töihimme. Muutos asettaa uusia
vaatimuksia menestyvän organisaation johtamiselle ja organisoitumiselle. Tarvitaan johtamista ja
organisoitumista, jossa yhteisen tekemisen perusta on organisaation tarkoitus ja yhteinen
ymmärrys menestyksestä.
Tule kuulemaan, miten rakentaa tekemistä, jolla tuotetaan liiketoiminnallista menestystä vastaten
tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Valmentajina toimivat Mira
Pitkäranta ja Marianne Kukko Lygge Oy:sta. Valmennus toteutuu, mikäli osallistujia on 15 tai
enemmän.
Hinta: 10 eur (osallistujille lähetetään maksulinkki myöhemmin)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/valmennus/

Tshekin excursio syksyllä!
TTS järjestää tulevana syksynä excursion Tshekkeihin.
Matkaan lähdetään torstaiaamuna 3.10.2019 Pirkkalasta ja takaisin palataan sunnuntaina
6.10.2019 iltamyöhällä. Lento suuntautuu Prahaan, josta hyppäämme bussin kyytiin ja
suuntaamme pohjoista kohti tutustumaan tshekkiläiseen teollisuuteen. Tavoitteena on vierailla
Skodan autotehtaalla, Aero Vodochovyn lentokonetehtaassa sekä Svijanyn panimossa. Matkan
hinta sisältää kulkemiset, majoitukset, aamiaiset sekä yhden huvi-illan.
Osallistumismaksu tulee olemaan 500-600 euroa. Ilmoittautuminen reissuun on nyt auki Holvissa
31.5.2019 saakka (linkki alla). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa 100 euron
ennakkomaksu. Maksun loppuosa tulee maksettavaksi elokuun 31. päivään mennessä.
Reissun loppuosa (la-su) on suunnitelmissa viettää Prahassa, jossa kiinnostuneille on tarkoitus
järjestää mahdollisuus käydä katsomassa jääkiekkoa (NHL-matsi tulossa), oopperaa, museota
yms. Oheisohjelmaan ilmoittautumiset ja maksut hoidetaan erikseen.
International Clubin seuraavan tapaamisen yhteydessä (Hervannan kampus 11.4.) on tarkoitus
hieroa matkan tarkempi ohjelma kohdilleen. Siis tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Lisätietoja reissusta tarjoilevat
(kauppinen@gmail.com)

Johana

(johana.kuncova-kallio@gmail.com)

ja

Mikko

Ilmoittaudu tästä: https://holvi.com/shop/ttskauppa/product/55615388cf67a041dd41b26b2aa80f4e/

www.tampereenteknillinenseura.fi

2

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

KUUKAUSIKIRJE
4.4.2019

TTS goes to Czhech in the Autumn
TTS organizes an excursion to Czhech republic in the coming autumn.
The journey begins on Thursday morning 3.10.2019 from Pirkkala Airport and we come back on
late Sunday evening 6.10.2019. We will fly to Pragues, where we'll hop on to a bus and head north
to see the Czhech industry. The plan is to visit Skoda automotive, Aero Vodochovy airplane factory
and Svijany brewery. The price of the trip includes the flights and bus rides, accommodations,
breakfasts, and one night's dinner activities.
The price for the trip will be around 500 to 600 euros. Signing up to the trip is ow open in Holvi until
31.5.2019 (link below). When signing up, you have to pay 100 eur non-refundable prepayment.
The rest of the price will be up for payment by 31.8.2019.
The plan is to spend the latter part of the trip (sat - sun) in Prague, where those for those who are
interested, opportunity to go to watch some ice hockey (NHL game will be in town), Opera,
museum, etc. will be organized. Signing up for these additional programs and payments for them
will be organized separately.
There is a plan to agree on the more detailed program and trip schedule at the next International
Club gathering (11.4 at Hervanta campus), so welcome to come along, and voice your opinion!
For more information, feel free to contact Johana (johana.kuncova-kallio@gmail.com) or Mikko
(kauppinen@gmail.com)
Sign up here: https://holvi.com/shop/ttskauppa/product/55615388cf67a041dd41b26b2aa80f4e/

Tule mukaan Pirkan Soutuun TTS-veneeseen
TTS on kokoamassa joukkuetta Pirkan Soutuun.
Pirkan Soudun päätapahtuma on lauantaina 27.7.2019, johon ensisijaisesti pyrimme joukkueen
kokoamaan. Muitakin vaihtoehtoja soudun ajankohdalle on tarjolla, joten käy linkin kautta
valitsemassa sinulle sopivat päivät. Valitaan osallistumispäiväksi eniten kannatusta saanut päivä.
Soudun päälle järjestetään saunomismahdollisuus. Osallistumismaksu 10 eur/nenä.
Aiempaa soutukokemusta ei tarvita. Ennen varsinaista soutupäivää soutuun osallistujille on
ajatuksena järjestää pari harjoittelukertaa, joissa päästään tutustumaan kirkkoveneessä olemiseen
ja hakemaan sopivat soutupaikat veneessä.
Ilmoittautuminen seuraavasta linkistä 15.5. mennessä: https://forms.gle/NGW7er3Jdhq3vyPv8
Lisätietoja saa Mikko Sarlinilta (kauppinen@gmail.com) ja Pirkan Soutu -tapahtumasta Pirkan
Kierroksen sivuilta: https://www.pirkankierros.fi/pirkan-soutu/tapahtumainfo/
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Tapahtuma: Yritäpä yrittää
Torstaina 9.5.2019 klo 15:30-19, MOW, Ratina, Tampere
Järjestäjinä TTS, Ekonomit, Pirkanmaan yrittäjät, TEK, Tampereen Insinöörit
Kenelle: Mietitkö oman yrityksen perustamista? Oletko osana pientä teknologiayritystä? Haluatko
sparrausta muilta, jotka ovat samassa veneessä?
Avainsanat: yhteispeli, luovuus, asiantuntijat, osaaminen, teknologia, kehitys, johtaminen, tiimi,
osallistava yritys, joukkuepeli, valmennus, epävarmuuden sietokyky
Alustava ohjelma
16:00-17:30 Puheet: Omistajuus, Luovan tiimin vetäminen, Työntekijöiden rekrytointi
17:30-19:00: Verkostointi
1) Minustako yrittäjä? Pienet teknologiayritykset
2) Minustako yrittäjä? Consulting
3) Kysy asiantuntijalta
Lisää tietoa: Johana (johana.kuncova.kallio@gmail.com), Sanna (sanna@nokelainen.org) ja MUPi
(mika@uusi-pietila.com)

Kierros Emil Aaltosen museossa
Torstaina 9.5.2019 klo 17.45, Mariankatu 40, Tampere
Opastettu kierros Emil Aaltosen museossa: Teknisen luovuuden lähteillä – piirustuksia Lokomolta
ja Sarvikselta
Kulttuurijaosto järjestää opastetun avec-vierailun Emil Aaltosen museoon torstaina 9.5.2019 klo
17.45. Näyttelyssä esitellään teräs- ja konepajayhtiö Lokomo Oy:n ja muoviteollisuutta
harjoittaneen Sarvis Oy:n tuotekehitystä 1920–1980-luvuilla. Yhtiöiden tuotekehitykseen
kurkistetaan piirustusten, esineiden ja valokuvien kautta. Lisäksi esillä on pienoismalleja Lokomon
valmistamista koneista. Kierroksen jälkeen on mahdollista jäädä kuuntelemaan klo 19 alkavaa
viulisti Venla Närhen konserttia museon tiloissa. Kierros ja konsertti ovat maksuttomia. Mukaan
mahtuu 35 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset https://www.tampereenteknillinenseura.fi/museovierailu/
Tietoa museosta: http://www.pyynikinlinna.fi
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Vierailu Sara Hildénin taidemuseoon
Sunnuntaina 7.4.2019 klo 16:00–18:00, Sara Hildénin taidemuseo
Kulttuurijaosto järjestää opastetun avec-vierailun Sara Hildénin taidemuseoon. Museossa on esillä
Yhdysvaltojen merkittävimpiin kuuluvan nykytaiteilijan kuvanveistäjä Kiki Smithin Processionnäyttely. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta. Mikäli näyttely on jo nähty, niin samana
päivänä on tarjolla myös Teekkarikuoron ja Klemetti-opiston naiskuoron yhteiskonsertti Tampereen
yliopiston juhlasalissa klo 14.
Ilmoittautumiset https://www.tampereenteknillinenseura.fi/taidenayttely/
Tietoa näyttelystä https://www.tampere.fi/sarahilden/nayttelyt/kiki_smith_procession.html

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)

TTS International Club
Thursday 11th April 2019, 16:30-18:30 o’clock (elevator unlocked 16:00-16.45)
Tampere University (of Technology), Kampusareena, 5th floor
Help us to expand the international club, meet up with old or new friends, widen your professional
network, exchange experiences in both international academic and industrial environments and
listen what the set speakers have to say about the fascinating companies they work for.
Open event! You can invite also non-members!
Who is invited? TTS members and, even more, their non-Finnish speaking friends with technical
university education. Members seeking opportunities to enlarge their professional network with
international connections, and, vice versa; international friends seeking professional networks in
Tampere region.
TTS International Club has the pleasure of inviting you to open networking event.
Details:
16:30 Welcome and Introduction to TTS, Johana Kuncová-Kallio (board member of TTS)
16:40 A taste of industry in Tampere:
BioNavis, Johana Kuncová-Kallio
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Biogenium microsystems
Elomatic, Martti Tryyki
17:40 Coffee break and Networking around different topics, e.g.:
Export event (planned for 28.8. from 16 o’clock)
Virtual reality event (planned for May/June)
Open meeting (planned for 26.5. from 18 o’clock in Telakka)
Entrepreneurship afternoon (planned for 9.5. from 16 o’clock, Ratina)
18:20 End of Networking
Small snack and drinks are provided. We look forward seeing you there!
More information: Johana (johana.kuncova.kallio@gmail.com)

Other TTS IC events:
26.5.2019 at 18 o’clock - Casual TTS IC meeting, location: Telakka), this event is open also for
non-members
28.8.2019 from 16 o’clock - Export event “The Travelling Finn” (Distribution networks, Establishing
subsidiary, International export,…) – open for everyone
Join us also in TTS IC WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/Fx0WqGycg31D7WswgsqsoT

Lyhyesti suomeksi
Onko teillä töissä mukava teknisesti koulutettu ulkomaalainen? Nyt hänetkin voi kutsua TTS:ään!
Seuraavat ovat avoimet tapahtumat, joissa ei tarvitse osata suomea ja jotka ovat avoimet myös eijäsenille:
11.4.2019, 16:30-18:30, Tampere University, Kampusareena, 5.krs – Tervetuloa avoimeen
tapahtumaan, jossa kuullaan yrityksistä Forciot, BioNavis ja Elomatic, keskustellaan ja tutustutaan
toisiimme. Lopuksi suunnitellaan lisää Tshekin excua (3.10.-6.10.2019)
26.5.2019, 18-> Telakka – Avoin ja vapaa verkostointitapahtuma
28.8.2019, 16-> Avoin vientitapahtuma ”Matkustava suomalainen” – Myyntiverkostot, vienti,
yrityksen perustaminen ulkomailla,…
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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.

Tapahtumakalenteri
Vierailu Sara Hildénin taidemuseoon
Sunnuntai 7.4.2019. Sara Hildénin taidemuseo.

TTS International Club
Torstai 11.4.2019. Tampere University of Technology, Kampusareena, 5. kerros

Nuorisojaoston Wappusitsit
Lauantai 13.4.2019. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Huhtikuun kuukausikokous
Keskiviikko 16.4.2019. Grand hotel Tammer.

Itseohjautuva organisaatio – valmennus
Keskiviikkona 24.4.2019, Tampereen Insinöörit ry:n toimisto, Otavalankatu 9 A

Opastettu kierros Emil Aaltosen museossa: Teknisen luovuuden lähteillä –
piirustuksia Lokomolta ja Sarvikselta
Torstai 9.5.2019. Mariankatu 40, Tampere.

Tapahtuma: Yritäpä yrittää
Torstai 9.5.2019. MOW, Ratina, Tampere

Toukokuun kuukausikokous
Tiistaina 21.5.2019 Grand Hotel Tammer

Pirkan soutu
Lauantaina 27.7.2019

Tsekin excursio
Torstai 3.10.2019 – Sunnuntai 6.10.2019. Lähtö Pirkkalasta.
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