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Kesäinen tervehdys!
Osa teistä on vasta kirmannut lomatunnelmiin kesälaitumille, osa on jo taas täydessä työn
touhussa. Oli tilanne kumpi tahansa, niin nyt kannattaa käydä ilmoittautumassa Teknillisen Seuran
syyskauden avaaviin tapahtumiin. Katso siis kirjeen tapahtumailmoittautumiset läpi ja klikkaa itsesi
mukaan rapujuhliin, elokuun kuukausikokoukseen, historiakierrokseen Nottbeckien hautuumaalle
ja Export Eventiin.
Nähdään taas sankoin joukoin elokuun tapahtumissa!
Terveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919

Rapujuhla heti elokuun alussa
Perjantaina 9.8.2019. Aloitus klo 18. Frenckellin sisäpiha.
Osallistumismaksu on 60 euroa per osallistuja.
Baari aukeaa jo klo 17:30, jolloin osallistujat voivat nauttia omatoimisesti virvokkeita. Tilaisuus
alkaa klo 18, jolloin osallistujien toivotaan löytäneen paikkansa pöydistä omatoimisesti.
Illan pääruoka on ravut (n. 10 kpl osallistuja) ja niiden lisäksi on tarjolla pientä kesäistä syötävää.
Sopiva määrä ruokajuomia kuluu myös hintaan. Juomia voi halutessaan ostaa omatoimisesti lisää.
Pyrimme olemaan Frenckellin sisäpihalla, jossa on telttakatokset sateen varalta. Mikäli kesä ei
tänä vuonna saavukaan Tampereelle, niin tilaisuus pidetään sisätiloissa. Suurin haaste tulee, jos
on kova tuuli tai rankkaa sadetta - lämpötilan kukin voi huomioida pukeutumisessaan. Mieluummin
ulkona kuin sisällä on tavoite.
Järjestelyjen vuoksi ilmoittautuminen päättyy perjantaina 2.8.!
Ohessa linkki Holvi –palveluun, jossa voit ilmoittautua ja maksaa osallistumisesi ja avecin
Rapujuhlaan: https://holvi.com/shop/ttskauppa/product/6d43ccf7133455c8cf628bde102d292f/
Tervetuloa,
Kalastusjaoston puolesta, Timo Huuskola p.040-733 4180, timo.huuskola@nokiantyres.com
PS. Ilmoittautua voi myös suoraan Timolle puhelimitse tai sähköpostilla!

www.tampereenteknillinenseura.fi

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

KUUKAUSIKIRJE
29.7.2019

Mentorointiohjelma käynnistyy, muista ilmoittautua!
Olen muutoksessa – Haluan uutta – Olen jumissa – Minne seuraavaksi?
TTS:n neljäs mentorointiohjelma käynnistyy syksyllä.
haluavia aktoreita virkaikään katsomatta.

Etsimme sekä mentoreita että muutosta

Ihmisenä olemisessa on hankalaa, kun jatkuvasti tuntuu joltakin. Jos tuntee olevansa jumissa
työssään tai tahtoo muutosta rooliinsa työelämässä, mentoroinnista voi löytyä apu.
Mentorointiohjelman teemana on: Askel eteenpäin.

Kenelle?
Mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden löytää uusi näkökulma ammatilliseen kehittymiseen.
Ohjelmassa yhdistetään työpareiksi muutoksia kokeneita mentoreita ja muutosta hakevia henkilöitä
eli aktoreita virkaikään katsomatta. Ohjelmaan pääsee mukaan myös uusi TTS:n jäsen. Mikäli
tiedossasi on uudeksi jäseneksi sopiva henkilö, jota kiinnostaa myös mentorointiohjelma, ota
yhteyttä!
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 8.9. mennessä seuraavasta linkistä:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/tts_info/jaostot/ammatillinen-kehittyminen/mentorointiprojekti4/

Mentorointiohjelman työryhmän psta,
Harri Koivisto 040 540 9169, harri.koivisto@koivistopatentit.fi

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/

Tampere Export Experts
Wednesday 28.8.2019, 15:30-18:00, Telakka, 2nd floor, Tullikamarin aukio 3, Tampere
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 chain-of-order 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.

For more information contact: johana.kuncova.kallio@gmail.com
The event is free-of-charge, but registration is obligatory.
Due to the space restrictions, only first 70 people fit in.
Register at: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/export/
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Tapahtumakalenteri
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 Export Experts
Wednesday 28.8.2019, 15:30 – 18:00, Telakka, 2nd floor, Tullikamarin aukio 3, Tampere

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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