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Aurinkoista elokuuta!
Syyskuussa polkaistaan taas kuukausikokoukset käyntiin, mutta kesän aikanakin on ollut
aktiviteetteja: Heinäkuussa pelattiin perinteisestä TEKin ja TTS:n golf-mestaruudesta - kiitos
järjestelyistä Eero Skytälle! Rapujuhlat myytiin nopeasti loppuun, ja paikkansa lunastaneet
nauttivat rapuloita tänä iltana. Tulevana sunnuntaina on mahdollisuus tutustua höyrykonemuseolla
Finlaysonin toteuttamiin teknisiin ratkaisuihin ja jatkaa siitä edelleen von Nottbeckien niittyjuhlille.
Seuramme hallitus valmistelee sääntömuutosta, joka mahdollistaisi sääntömääräisiin kokouksiin
osallistumisen etänä. Toivotaan kuitenkin, että koronan toinen aalto jää tulematta tai tulee niin
mietona, että pääsemme tapaamaan syksyn aikana ihan kasvotustenkin.
Ihanaa loppukesää toivotellen,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 0414387919

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, mutta
ilmoittautua voit jo tästä: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/syyskuu2020kuukausikokous/.
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Kutsu TTKK:lla 30, 40 ja
aloittaneiden kokoontumiseen

50

vuotta

sitten

TTY Alumni ry. kutsuu TTKK:lla 1970, 1980 ja 1990 opintonsa aloittaneet alumnien etätapaaminen
8.9.2020 klo 13:30-15:30.
Tämä perinteikäs tapahtuma järjestetään tällä kerralla poikkeuksellisesti etätapahtumana

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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