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

KUUKAUSIKIRJE
31.5.2019

Kesälläkin tapahtuu
Hyvä Seuran jäsen, innokkaat toimihenkilömme järjestävät heinä- ja elokuussakin mukavaa
ohjelmaa. Heinäkuussa soutelemme Pirkan Soudussa ja golfaamme, elokuun toiminnan avaa
perinteinen rapujuhla, naistoimikunta järjestää tutustumista Nottbeckien hautuumaalle, pidämme G
Livelabissa kuukausikokouksen ja elokuun viimeistelee International Clubin Export Event.
Merkkaathan tapahtumat kalenteriin ja ilmoittaudut näihin tapahtumiin jo nyt, jotta kesän helteissä
ei unohdu.
Kiitän teitä kaikkia aktiivisesta osallistumisesta niin tapahtumiin kuin toiminnan järjestämiseen.
Meillä on upea ammatillinen yhteisö – pidetään se jatkossakin näin vireänä ja toiminnantäyteisenä.
Toivotan teille oikein rentouttavaa ja ihanaa kesää!
Terveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919

Itseohjautuva organisaatio – valmennus
Tiistaina 11.6.2019 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/
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Tervetuloa Tampereen Komediateatterin
kesäteatteriin!
Tampereen Insinöörit ry kutsuu TTS:n ja TTSN:n jäsenet mukaan kesäteatteriin katsomaan Voi
Veljet -farssia keskiviikkona 12.6.2019 klo 19:00. Kyseessä on perinteinen Insinööriliiton
yksityisnäytös.
Lipun hinta on 35 euroa / hlö pitäen sisällään väliaikatarjoilun (norm. 44 euroa).
Lisätiedot ja liput: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/kesateatteri/

TTS & TEK Golfkisa Nokialla
Tiistaina 23.7.2019. lähdöt alkaen klo12:00, Nokia River Golf
TEK järjestää Tampereen Teknillisen Seuran kanssa alueseurojen jäsenille (avec) perinteisen
Golfkisan Nokia River Golf kentällä Nokialla tiistaina 23.7.2019, lähdöt alkaen klo 12.00
Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Pelimuoto pistebogey täysillä tasoituksilla (kilpailussa max hcp 36)
Kilpailun jälkeen yhteinen ruokailu ja palkintojen jako.
Ilmoittautumiset 15.7.2019 mennessä Nokia River Golf toimistoon, p. 03 3400234 tai sähköpostilla
toimisto@nrg.fi

Rapujuhla elokuussa
Perjantaina 9.8.2019. Aloitus klo 18.
Paikka ja ilmoittautumisyksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Järjestäjänä kalastusjaosto.

Kierros von Nottbeckien sukuhautausmaalla
Tiistaina 20.8.2019 klo 16:00 ja 17:15, Sellukatu 8, Tampere
TTSN järjestää kaksi opastettua kierrosta von Nottbeckien sukuhautausmaalle. Opastus tulee
museo Milavidasta ja molemmille kierroksille mahtuu 25 henkilöä. Yhteensä paikkoja on siis 50.
Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen milja.timperi@gmail.com
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Elokuun kuukausikokous - G Livelab
Tiistaina 27.8.2019 klo 18 G Livelab Tampereen tiloissa, Puutarhakatu 2, Tampere
Elokuun kuukausikokouksessa tutustumme Frenckellin vanhaan pannuhuoneeseen kunnostettuun
ainutlaatuiseen klubitilaan. Uuden klubitilan historialliseen koskimaisemaan ovat kunnostaneet
Tampereen kaupunki ja G Livelab Tampere Oy. Tilan ainutlaatuista akustiikkajärjestelmää meille
esittelee professori Tapio Lokki Aalto-yliopistosta. G Livelab Tampereen toimintaa meille esittelee
toimitusjohtaja Annamaija Saarela. Kuukausikokouksen jälkeen klo 20 klubi avautuu yleisölle ja
kuukausikokoukseen osallistujille on varattu liput illan konserttiin, josta vastaa tamperelainen
huippukokoonpano. Pääsemme siis kokemaan ainutlaatuisen klubitilan akustiikkaominaisuudet
käytännössä.
G Livelab Tampere tarjoaa aivan uudenlaisen elävän musiikin kokemuksen, jonka ytimessä ovat
laadukas ja laaja-alainen ohjelmisto, huippuluokan äänentoisto sekä viihtyisän ilmapiirin luova
moderni design. G Livelabissa kansainvälisten ja kotimaisten kärkiartistien keikat koetaan
parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, musisoi lavalla sitten herkkävireinen jousikvartetti,
kovaääninen rock-bändi tai mitä tahansa siltä väliltä.
Ilmoittaudu kokoukseen 14.8.2019 mennessä seuraavasta linkistä:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/elokuu_2019_kuukausikokous/

The travelling Finn
Wednesday 28.8.2019, Downtown Tampere. Exact time and place will be informed later
TTS International Club / Johana Kuncova-Kallio
You have your favourite spot at Vantaa airport. You know what business suit to wear in
Switzerland. You are fluent with chopsticks and know to beware of the Japanese command-oforder at work. Then this event is for you!
This informal event is targeted at sales people, technical support and others who are travelling for
business from Finland. We welcome also foreigners who have made Tampere their new
hometown.
This first event is aimed at collecting information about most interesting business destinations both the traditionally strong export areas such as Sweden, Germany or Latin America as well as
rare countries such as Qatar or South Africa. The idea is to exchange experiences from different
markets irrespective of your field of business. We will also hear about risks that are associated with
business in different markets. But most importantly, you will have a chance to speak to like-minded
people!
The following events in this series will focus at a single region, bringing together representatives of
the countries (those who live in Finland, but also business departments of the respective
embassies) as well as sales people pursuing business in the region.
This series is developed together with Tampere Technical Society, Finnvera and Tampere
Chamber of Commerce and Industry.
For more information contact: johana.kuncova.kallio@gmail.com
Register at: https://forms.gle/quZhkZQP4qTVHsMQ6
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Tapahtumakalenteri
TTS International Club
Sunday 9.6.2019, from 18 o’clock, Telakka (no registration required)

Itseohjautuva organisaatio -valmennus
Tiistaina 11.6.2019 klo 17:00-20:00, Otavalankatu 9, Tampereen Insinöörien toimisto.

Tampereen Komediateatterin kesäteatteri
Keskiviikkona 12.6.2019 klo 19:00.

TTS & TEK Golfkisa Nokialla
Tiistaina 23.7.2019. lähdöt alkaen klo12:00, Nokia River Golf

Pirkan soutu
Lauantaina 27.7.2019

Rapujuhla
Perjantaina 9.8.2019 klo18:00. Paikka tarkentuu myöhemmin

Kierros von Nottbeckien sukuhautausmaalla
Tiistaina 20.8.2019, kierrokset klo 16:00 ja 17:15. Sellukatu 8, Tampere.

Elokuun kuukausikokous
Tiistaina 27.8.2019 klo 18 G Livelab Tampereen tiloissa (Puutarhakatu 2)

The travelling Finn
Wednesday 28.8.2019, Downtown Tampere. Exact time and place will be informed later

Syyskuun kuukausikokous
Keskiviikkona 18.9.2019, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Tsekin excursio
Torstai 3.10.2019 – Sunnuntai 6.10.2019. Lähtö Pirkkalasta.

Syyskokous
Tiistaina 22.10.2019, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Marraskuun kuukausikokous
Torstaina 7.11.2019, klo 15:00-18:00, Suomalainen klubi.

Pikkujoulukokous
Perjantaina 20.12.2019, aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.
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