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Heräilyä koronasta
Kesän vehreys on parhaimmillaan ja koronarajoituksia puretaan hiljalleen. Näyttää siltä, että
kesälle uskalletaan järjestää golf-kisaa, ja perinteistä rapujuhlaakin valmistellaan. Kukaan ei tiedä,
miltä tilanne syksyllä näyttää, ja siksi toimimme joustavasti ja olemme lyhyelläkin varoitusajalla
valmiita perumaan ja siirtämään tapahtumia. Ilmoittaudu kuitenkin jo nyt mukaan tuleviin
tapahtumiin, jotta ne eivät kesän tiimellyksessä unohdu.
Huomaathan että kuukausikirje menee kesätauolle ja ilmestyy seuraavan kerran elokuun alussa.
Ihanaa kesää toivotellen,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 0414387919

TTS & TEK golf
Kesän perinteinen golf-kisa järjestetään ti 21.7.2020 alkaen klo 12 NRG Rock kentällä.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Eero Skyttä, eero.skytta@gmail.com, puh 040 033 9384.

Rapujuhla elokuussa
TTS Rapujuhla on tarkoitus järjestää elokuun alussa, 7.8.2020 (14.8 varalla), mikäli koronatilanne
sen mahdollistaa. Tämän päivän rajoitusten vallitessa osallistujamäärää jouduttanee rajoittamaan
n. 50 osallistujaan. Jos ja kun rapuja päästään syömään, niin osallistumismaksu on n. 60 euroa
sisältäen kymmenisen rapua juomineen sekä tukevahkon alkuruoan. Ilmoittautumiset jaoston
vetäjälle Timo Huuskolalle nyt, ja sitova maksu heinäkuussa, kun tilanne selkenee.
Kalastusjaoston puolesta, Timo Huuskola p.040-733 4180, timo.huuskola@nokiantyres.com

www.tampereenteknillinenseura.fi
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Finlayson 200 vuotta & Von Nottbeck-niittyjuhlat
Sunnuntai 9.elokuuta Finlayson 200 - vuotisjuhlat, koko perheen tapahtuma
Tapahtuma alkaa klo 12:00 höyrykonemuseolla työväenmuseo Verstaassa, jossa opas kertoo
Finlaysonin keräämistä innovaatioista tehtaassansa. Näitä ovat esimerkiksi sähkölamppu ja
sprinkleri ym.
Tämä tilaisuus on vain jäsenillemme ja heidän perheenjäsenilleen. Ei ennakkoilmoittautumista
eikä sisäänpääsymaksua.
Tämän jälkeen jatkamme klo 13:00 von Nottbeck - niittyjuhlille Finlaysonin palatsiin. Pukuloistoa
mm. 40 aikalaispuvun muodossa sekä asiaan liittyvää ohjelmaa.
Vapaa pääsy. Mahdolliset ruoat ja juomat omakustanteina.
Lisätietoja antaa Kulttuurijaoston vetäjä Jyrki Sasi: sasi.jyrki@gmail.com

Kevätkokous syyskuussa
23.9.2020 järjestetään kevätkokous. Sääntömääräisten asioiden ja mahdollisen sääntömuutoksen
esittelyn lisäksi tiedossa on katsaus tekniikan, Tampereen teollistumisen ja insinöörien historiaan.
Näihin asioihin meitä perehdyttää historiantutkijat Sampsa Kaataja ja Petri Paju. Kaataja vastasi
historiateoksesta, missä hän käistteli Insinööriliiton satavuotista historiaa ja Suomen muuttumista
maatalousvaltiosta korkean teknologian maaksi. Paju taas vastasi Seuramme 125-vuotisen
taipaleen kunniaksi julkaistusta historiateoksesta
Kokous järjestetään yhdessä Tampereen Insinöörien kanssa. Paikka on vielä avoin.

Virtavesien kunnostusta
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on lupautunut tulemaan Kalastusjaoston
vieraaksi kertomaan virtavesien kunnostushankkeista. Luento järjestetään sitten, kun
kokoontumisrajoitukset poistuvat. Sitä ennen vesiensuojeluyhdistys järjestää virtavesien
kunnostustalkoita eri puolilla Pirkanmaata. Kunnostusten tavoitteena on ennallistaa virtavesiä ja
luoda taimenille paremmat lisääntymis- ja elinmahdollisuudet. Kutusoraikkojen teolla pyritään
vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä kohdevesistöissä.
Linkki viime vuoden tilaisuuksiin: https://kvvy.fi/tule-mukaan-virtavesien-kunnostustalkoisiin-2/
Kalastusjaoston piirissä on herännyt innostus osallistua talkoisiin, ja tarkoitus on kerätä porukka ja
mennä mukaan hyödylliseen toimintaan. Ilmoita, jos olet kiinnostunut osallistumaan virtavesien
kunnostustalkoisiin, niin koordinoin asiaa Kalastusjaoston piirissä.
Timo Huuskola p.040-733 4180, timo.huuskola@nokiantyres.com
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Kuhaseminaari
Pirkanmaan Kalatalouskeskus järjestää 21.10.2020 Kuhaseminaarin, joka on avoin asiasta
kiinnostuneille. Ilmoittautumisohjeet löytyvät netistä: https://kalatalo.fi/kuhaseminaari2020/

PERUTTU: TTS Kesäretki Itä-Suomeen
Kesäretki siirtyy kesään 2021, vallitsevasta epidemiatilanteesta johtuen. Kesällä 2021 kohde on
sama. Jo ilmoittautuneilla on ensisijaisesti mahdollisuus osallistua. Asiaa tiedustellaan ensi vuoden
puolella. Mahdolliset vapautuvat paikat täytetään muilla halukkailla jäsenillä. Peruuntumisesta on
tiedotettu erikseen matkalle ilmoittautuneita.

Tapahtumakalenteri
TTS & TEK golf
Tiistaina 21.7.2020 alkaen klo 12:00, NRG Rock kenttä

Rapujuhla
Perjantai 7.8.2020, paikka tarkentuu myöhemmin

Finlayson 200 vuotta & Von Nottbeck-niittyjuhlat
Sunnuntai 9.8.2020 klo 12:00 alkaen, Höyrykonemuseo, Työväenmuseo Werstas

Kevätkokous syyskuussa
Keskiviikko 23.9.2020, paikka tarkentuu myöhemmin
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