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Hyvän joulun toivotukset
Kiitos Seuramme jäsenistölle kuluneesta vuodesta. Olemme poikkeuksellisesta tilanteesta
huolimatta saaneet hienoja tapahtumia aikaiseksi. Olemme myös saaneet uusia
toimintamuotoja, kun kokouksia on alettu järjestää hybridimuotoisesti mahdollistaen sekä
lähi- että etäosallistuminen.
Pikkujoulukokous on peruttu, mutta muutamista kokouksista on esiintyjän luvalla saatu
jakaa teille videotallenteet, joten voitte katsoa asiantuntijapuheenvuoroja ajasta ja paikasta
riippumatta ja vaikka glögilasin äärellä tonttulakkeihin sonnustautuneena. Linkkejä
videotallenteisiin löydätte Seuramme Facebook -ryhmästä sekä Seuran nettisivuilta
jäsenhuoneesta.
Mahdollisesti unohtuneen jäsenhuoneen käyttäjätunnuksen voitte pyytää Seuramme
jäsenrekisterin hoitajalta, Henry Hyppäseltä (jasenrekisteri@tampereenteknillinenseura.fi).
Seuran Facebook -ryhmään voi liittyä tästä:
https://www.facebook.com/groups/232409670217569/
Ihanaa talven alkua ja tunnelmallista joulua toivotellen,
Niina Onnela, sihteeri
Puh. 041 4387 919
Sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi

Kuntavaalit 2021
Tampereen Teknillinen Seura on mukana tukemassa jäsentensä kampanjointia tulevissa
kuntavaaleissa: Julkaisemme Facebookissa sekä keväällä kuukausikirjeessä ehdokaslistan,
johon ehdolla olevat jäsenemme voivat ilmoittautua.
ilmoita kuntavaaliehdokkuudestasi täällä:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/kuntavaalit2021/

Pikkujoulukokous peruttu
Vallitsevasta COVID19-tilanteesta johtuen ja viranomaisten suosituksia noudattaen
18.12.2020 pidettäväksi suunniteltu pikkujoulukokous Tammerissa on peruttu.
Näin ollen myös jäsenistö voi tänä vuonna osallistua kodin joulusiivoukseen. Olosuhteista
huolimatta hyvää ja rauhallista joulun aikaa.
Klubimestari Antti Huttunen antti.huttunen@iki.fi
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128. Vuosijuhlat
Tämän hetken COVID19 -tilanteesta huolimatta vuosijuhlat pyritään järjestämään lauantaina
6.2.2021. Tavoitteena on järjestää mahdollisimman normaalit juhlat turvallisuus huomioiden.
Mikäli viranomaisrajoitukset osallistujamäärälle ovat voimassa myös helmikuussa,
noudatamme luonnollisesti niitä. Joka tapauksessa juhlan ohjelma tullaan lähettämään
jäsenistölle verkon välityksellä.
Kutsut juhlaan saapuvat postitse joulukuun aikana.
Lisätietoja Klubimestari Antti Huttunen antti.huttunen@iki.fi

Tammikuun kuukausikokous
Tammikuun kuukausikokous on suunniteltu pidettävän 28.1.2021. Tiedotamme tammikuun
kirjeessä kuulemmeko mielenkiintoiset puheenvuorot webinaarina vai pääseekö kokoukseen
osallistumaan paikan päälle. Päivämäärän voi kuitenkin jo merkitä kalenteriin.

Legendaarisen urheiluvaikuttajan taival
PÄÄKONSULI KALERVO KUMMOLA, LEGENDAARISEN URHEILUVAIKUTTAJAN TAIVAL

Keskiviikko 13.1.2021 klo 18.00, Kulttuuritalo Laikku Keskustori 4, Musiikkisali
Ilmoittautumiset 28.12.2020 – 10.1.2021 Anne -Marie Mäkiselle joko sähköpostilla
annemariemakinen@gmail.com tai tekstiviestinä numeroon 050 5402343.
Tilaisuus
järjestetään
viranomaisten
pandemiaohjeita
noudattaen.
Tilaisuuden
osallistujamäärää voidaan joutua rajaamaan tai tilaisuus voidaan joutua perumaan kokonaan.
Mikäli joudumme rajaamaan osallistujamäärää, otamme sallitun määrän osallistujia
ilmoittautumisjärjestyksessä.
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Tapahtumakalenteri
PERUTTU: Pikkujoulukokous
Perjantaina 18.12.2020 Grand hotel Tammer

Legendaarisen urheiluvaikuttajan taival
Keskiviikkona 13.1.2021 klo18:00 Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Musiikkisali

Tammikuun kuukausikokous
Torstaina 28.1.2021, Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin

TTS Vuosijuhla
Lauantaina 6.2.2021, Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin
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