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Jäsenkysely ja arvonta
Nyt on jäsenkyselyyn vastaaminen mahdollista! Toivomme, että mahdollisimman moni jäsen
vastaisi kyselyyn. Kyselyn avulla kerätään palautetta Seuramme toiminnasta, linjataan tulevaa
toimintaa ja tuloksia hyödynnetään myös TTS:n strategiatyön 2020 tukena. Kyselyyn vastaaminen
kestää noin 5-10 minuuttia.
Lähetettyäsi kyselyn vastaukset voit osallistua arvontaan. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi
kahden hengen illalliskorttia vuosijuhlille! Vastata voi 23.2.2020 asti, mutta parempi käydä heti
vastaamassa, jotta ei unohdu.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEG4S0uZENxIvKzf5Vf9uChUMjBMNjAzUjZLWUtOSk9MN0dPMDNISjE4NS4u
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 0414387919

Helmikuun kuukausikokous (FI and ENG)
Tiistaina 18.2.2020, klo 17:30 alkaen Grand Hotel Tammerissa
Tuesday 18.2.2020, at 17:30 in Grand Hotel Tammer
“Kuinka yksi Suomen vanhimmista aloista saa kasvua lääketieteestä? Miten perinteikkään
yrityksen saa innostumaan investoimaan heille täysin tuntemattomaan alaan? Kuinka sellu
pelastaa ihmishenkiä? Siitä tulee kertomaan Prof. Marjo Yliperttula, Helsingin yliopiston Farmasian
tiedekunnan professori.”
“Dr Jane Spencer-Fry, Director Biomedicals, UPM-Kymmene will talk about the opening of
traditional pulp and paper company in life science business, the shift from traditionally high-volume
products to high-value products and about collaboration with the research community and
hospitals.”
The first lecture will be held in Finnish, the second one in English.
The first lecture will be held in Finnish, the second one in English. Varmaan teidänkin työpiiristä
löytyy sopiva (ainakin kandin verran tekniikkaa, asuu Tampereen alueella, on mukava)
ulkomaalainen.
Tähän
tilaisuuteen
hänet
voi
ilmoittaa
s-postitse
johana.kuncova.kallio@gmail.com tai kk-ilmon yhteydessä. Hän voi saapua klo 17.30 ja silloin
pidetään viereisessä tilassa TTS:n esittely englanniksi. Sen jälkeen hän voi liittyä
englanninkieliseen ohjelmaan ja verkostointiin yhdessä TTS jäsenten kanssa.
Ilmoittautuminen linkistä 11.2.2020 mennessä./ Register via link by 11.2.2020.
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/helmikuu2020/
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Maaliskuun kuukausikokous
Tiistaina 17.3.2020 klo 17:30 Pääkirjasto Metso
Aivotutkija Katri Saarikivi - Tekoäly, ihmisäly ja muuttuva työelämä
Maaliskuun kokouksessa kuulemme, miten muuttuva työelämä vaikuttaa ajatteluumme ja mihin
ihmisaivoja työssä tarvitaan, kun tekoäly astuu kuvioihin. Muuttaako tekoäly ihmisen ajattelua?
Millä tavalla aivoja käytetään työssä tehokkaimmin? Mitä on empatia ja vuorovaikutus neurotieteen
näkökulmasta, ja miten tätä tietoa voisi työelämässä hyödyntää? Millä tavalla ihminen oppii
tehokkaimmin ja miksi oppiminen on yksi nykytyön avaintaidoista? Katri Saarikivi on kognitiivisen
neurotieteen alan tutkija, taustallaan vuosia työ- ja organisaatiopsykologian alalla.
Ilmoittaudu oheisesta linkistä torstaihin 12.3. mennessä:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/maaliskuun-2020-kuukausikokous/

Tutustuminen Hyytiälän ilmastontutkimusasemalle
Keskiviikkona 22.4.2020, klo 13:30 Keskustorilta
Hytiälä on Suomen ilmastontutkimuksen keskuspaikka ja Suomi on myös Euroopan
ilmastontutkimuksen keskus. Bussi lähtee Keskustorilta keskiviikkona 22.4. klo 13:30 ja poikkeaa
Alasjärven liityntäpysäköintipaikan bussipysäkillä ja jatkaa sieltä suoraan Hyytiälään Juupajoelle.
Bussissa Jyrki Sasi kertoo tietopaketin Helsingin Yliopiston huippututkimysyksiköiden tuloksista
ilmastoasioissa. Hyytiälässä 1½ tunnin kierros, jossa 2 Helsingin Yliopiston tohtorihenkilöä
oppaina. Paluu Hyytiälästä alk. klo 16:00 Tampereelle.
50 ensimmäistä mahtuu mukaan. Jäsenille Ilmainen.
Tiedustelut sasi.jyrki@gmail.com
Ilmoittautuminen: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/tutustuminen_ilmastontutkimusase/
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Tapahtumakalenteri
Nuorisojaoston lautapeli-ilta vol. 2
Keskiviikkona 5.2., Lautapelikahvila Taverna

Helmikuun kuukausikokous
Tiistaina 18.2.2020, klo 17:30 alkaen Grand Hotel Tammer

Maaliskuun kuukausikokous
Tiistaina 17.3.2020 klo 17:30 Pääkirjasto Metso

Sääntömääräinen kevätkokous
Huhtikuu, alustavasti viikko 17. Aika ja paikka tarkentuu myöhemmin

Tutustuminen Hyytiälän ilmastontutkimusasemalle
Keskiviikkona 22.4.2020, klo 13:30 Keskustorilta

Tampereen kiälinen kiertoajelu
Keskiviikkona 22.4.2020, klo16:30 paikka tarkentuu myöhemmin.

Johdanto muotoiluajatteluun
Keskiviikkona 6.5.2020, MOW Supernova

Toukokuun kuukausikokous
Tiistaina 19.5.2020 klo 17 Ravintola Välke & klo 18 Särkänniemen Planetaario.

TTSN Kesäretki Itä-Suomeen
Perjantai 3.7.2020 – Sunnuntai 5.7.2020, ilmoittautuminen maaliskuussa
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