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Marraskuun kuukausikokous
19.11.2020 klo 17:30, Scandic Rosendahl
Marraskuun 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.
Ilmoittautuminen tapahtumaan 11.11. mennessä tästä linkistä:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/marraskuu2020kuukausikokous/
Ilmoittautuminen seuraamaan kokousta online 15.11. mennessä
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/onlinemarraskuu2020kuukausik/

Tervetuloa!
P.S. Mikäli pandemiatilanteesta johtuen joudumme rajoittamaan osallistujamäärää, otamme
sallitun määrän osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittauduthan täten mahdollisimman
pian. Huomaathan rekisteröityä myös Yrjö Neuvon seminaariin hetimiten, sillä siihen
ilmoittautuminen päättyy jo 2.11.
Terveisin,
Niina Onnela
Tampereen Teknillisen Seuran sihteeri
sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
puh. 041 4387 919
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Yrjö Neuvo Jubilee Seminar
Date: Tuesday, 3rd of November, 2020, 14.00-17.30 o’clock.
Kunniajäsen Yrjö Neuvo toivottaa Seuramme jäsenet tervetulleeksi kuuntelemaan
juhlaseminaariaan. Seminaarin kieli on alkuun englanti ja lopussa suomi. Tiedossa on
muistelua myös Neuvon Tampereen aikoihin liittyen. Ilmoittauduthan tapahtuman nettisivujen
kautta online-seminaariin (linkki alempana).
Invitation: Yrjö Neuvo Jubilee Seminar "Education, research and innovations -- Predicting the
unpredictable"
You are invited to a seminar in the honour of Yrjö Neuvo, Professor Emeritus and Research
Director of Aalto University.
The entire event will be held online via Zoom. The program will include a keynote given by
professor Neuvo as well as numerous invited talks on digitalization, mobile phone
development, multidisciplinary research programs, education, and national and international
science policy.
The full program is available on the event webpage:
https://www.aalto.fi/en/events/yrjo-neuvo-jubilee-seminar
Please sign up for the event. Registration is available via this link:
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/029a9fb4-3081-4994-bd6755778ff2f698?displayId=Fin2087710

Ennakkotietoa pikkujoulukokouksesta
Pikkujoulukokous järjestetään Grand Hotel Tammerissa 18.12.2020 klo 18.00 alkaen.
COVID19-rajoituksista johtuen Tammerissa on käytössä n. 50 asiakaspaikkaa. Kokouksessa
tullaan noudattamaan PSHP:n ja muiden viranomaisten ohjeita koskien osallistujamäärää,
turvavälejä jne.
Holvin ilmoittautumislinkki avautuu joulukuun kuukausikirjeessa ilmoitettavana ajankohtana.
Koska COVID19 varotoimenpiteiden johdosta peruutuksia saattaa kokoukseen tulla, Holviin
perustetaan myös jonotusjärjestelmä.
Lisätietoja Klubimestari Antti Huttunen antti.huttunen@iki.fi
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Ennakkotietoa vuosijuhlista
TTS:n 128. vuosijuhla järjestetään lauantaina 6.2.2021. Juhlassa noudatetaan viranomaisten
ohjeistusta turvallisuusasioissa ja osallistujamäärää rajoitetaan tarvittaessa.
Juhlan rakenne tulee olemaan tällä kertaa poikkeuksellinen. Ennen illallista kuuntelemme
salissa konsertin ja tämän jälkeen nautimme perinteisen illallisen. Tällä kertaa ohjelmasta jää
pois tanssiosuus ja jatkot.
Koska on todennäköistä, että terveystilanteesta ja riskien välttämisestä johtuen kaikki
halukkaat eivät voi osallistua itse juhlaan, konserttiosuus ja juhlan puheet sekä muu ohjelma
tullaan lähettämään suorana netissä kaikille jäsenille.
TTS toivoo jäsenistön juhlivan myös kotisohvilla esimerkiksi ystäväpariskuntien kesken.
Juhlaan järjestetään sosiaalisen median sovellus, jossa juhlan tunnelmia voi kommentoida niin
itse juhlasta kuin kotisohvilta. Todennäköisesti ennen juhlaa saamme jakaa menun ja suuntaa
antavat menun valmistusohjeet, jotta innokkaimmat voivat valmistaa juhlamenun myös kotona.
Kutsut juhlaan tulevat postitse joulukuun aikana.
Lisätietoja Klubimestari Antti Huttunen antti.huttunen@iki.fi

Tapahtumakalenteri
PERUTTU: TTSN perinteinen avec-pikkujoulu
Lauantaina 14.11.2020 Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin

Marraskuun kuukausikokous
Torstaina 19.11.2020 Scandic Rosendahl

Pikkujoulukokous
Perjantaina 18.12.2020 Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin

TTS Vuosijuhla
Lauantaina 6.2.2021, Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin
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