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Tampereen Teknillinen Seura 125 v. -juhlakokous
Seuramme varsinainen perustava kokous pidettiin 22. maaliskuuta 1893. Kokoonnumme
juhlallisesti tasan 125 vuotta myöhemmin
torstaina 22.3.2018 klo 18:00
Grand Hotel Tammerin juhlasaliin.
Illan esitelmän aihe on
Globaalin energiajärjestelmän ymmärtämisen välttämättömyys
ja puhujana St1 Group Oy:n ja St1 Nordic Oy:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja,
diplomi-insinööri Mika Anttonen.
Illan ohjelmassa on myös TEK:n ansiomerkkien ja TTS:n ansiomitaleiden jakaminen ja
päätämme illan pöytiin tarjoiltuun illalliseen.
Tumma puku.
Ilmoittautumiset 16.3.2018 mennessä osoitteessa:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/juhlakokous/

Aurinkoisin mielin,
Sanna
sihteeri
040-5903098, sihteeri@tampereenteknillinenseura.fi
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Tekniikkaa hyvässä Seurassa
Tampereen Teknillisen Seuran 125-vuotishistoriateos "Tekniikkaa hyvässä Seurassa" on nyt
saatavilla! Teoksessa esitetään ensimmäisen kerran historiantutkijoiden näkemys Seuran
kehittymisestä, yhteiskunnallisesta vaikutuksesta sekä merkityksestä jäsenistölleen.
Hanki omasi heti osoitteesta: https://holvi.com/shop/ttskauppa/ (jäsenhinta noudettuna 25 €). Kirja on
noudettavissa maaliskuun kokouksesta, mutta myös Grand Hotel Tammerin vastaanotosta.

Elokuvailta: Tampereen taisteluja 1918
torstaina 15.3.2018 klo 18:15-20:15
Elokuvateatteri Niagara, Kehräsaari
Kulttuurijaosto järjestää 15.3. Kehräsaaressa, elokuvateatteri Niagarassa maksuttoman elokuvaillan
sekä heidän seuralaisilleen. Näytöksessä esitetään tamperelaisittain mielenkiintoisia elokuvia kevään
1918 tapahtumista;
Suomi ja Tampere 1918 (1993), Kesto 32 minuuttia. Tuotanto: Yleisradio/ TV 2 / Ajankohtaisohjelmat
https://www.elonet.fi/fi/elokuva/877210
Taistelu Näsilinnasta 1918 (2012), Kesto: 70 minuuttia.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Taistelu_N%C3%A4silinnasta_1918

Tuotanto:

Kinoproduction

Oy

Ennen tilaisuuden alkua on Seuran toimesta tarjolla pientä purtavaa. Tarjoilu hoidetaan ennen
elokuvan alkua, joten paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin.
Ilmoittautumiset tiistaihin 13.3. mennessä: https://www.tampereenteknillinenseura.fi/elokuvailta2/
Lisätietoja: Johanna Lantto, johannalantto@iki.fi

Sananmuunnos-workshop ja Harvinaisen kuuroille -kirjan
julkistus
keskiviikkona 28.3.2018 klo 18:00
Grand Hotel Tammer, Teknillisen Seuran kabinetti
Workshopin pitää kirjailija Jussi X Hämäläinen.
Kirjaa saa ostaa käteisellä paikan päällä hintaan 25 euroa/kpl. Ole hyvä ja varaa mieluiten tasaraha.
Tilaisuuden kesto 1 – 1,5 tuntia.
Kuohuviinitarjoilu.
Lisätietoja: Juha Koski, juha.koski@tampereenkauppakamari.fi
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Nuorisojaoston Wappusitsit
lauantaina 14.4.2018 klo 17:00
Villa Vintti, Kehräsaari
TTS:n Nuorisojaosto järjestää jo neljännet legendaariset Wappusitsit kaikille nuorille tai
nuorenmielisille lauantaina 14.4.2018 kello 17 alkaen. Sitsit järjestetään Kehräsaaressa Villa Vintti
juhlatilassa. Juhlatila mahdollistaa tänä vuonna isommat ja mahtavammat sitsit kuin aikaisemmin. Älä
kuitenkaan jää miettimään ilmoittautumista liian pitkään, tilaa on rajallisesti.
Illan aikana sauna lämpeää, joten jos löylyyn tekee mieli, niin otathan oman pyyhkeen mukaan.
Sitsimaksu on 45 euroa per henkilö. Tänä vuonna sitseille voi tuoda mukanaan seuraan
kuulumattoman avecin. Pukukoodi sitseille on wappuisa smart casual.
Ilmoittautumiset ma 2.4. mennessä:
https://holvi.com/shop/ttskauppa/
Lisätietoa: Kalle Kari, 0407537366

Naistoimikunnan järjestämä kesäretki
6.-8.7.2018
Pohjanmaan rannikko, jääkärien jäljillä
Hyvät TTS:n jäsenet!
TTSN järjestää yhteisen kesäretken TTS:n ja TTSN:n jäsenille 6.-8.7.2018.
Retki suuntautuu Pohjanmaan rannikolle. Retkeilemme jääkärien jäljillä. Bussissa Timo Tuulasmaa
kertoo meille jääkäriliikkeestä ja tutustumme Suomen Jääkärimuseoon Kauhavalla. Tutustumme
opastettuna Kokkolan vanhaan kaupunkiin, teemme merimatkan Tankarin majakalle, perehdymme
arktiseen elämään Nanoq -museossa ja Topeliuksen tunnelmiin hänen syntymäkodissaan
Kuddnäsissä. Yövymme Pietarsaaressa.
Retken hinta on 463 €/henkilö (sisältäen mm. majoituksen, kuljetukset, ohjelmassa mainitut ruokailut,
sisäänpääsymaksut ja opastukset)
Ilmoittautuminen Liisa Jankalle: liisa.janka@gmail.com tai 050-595 1855.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee antaa seuraavat tiedot:
• matkallelähtijä ja seuralainen tai maininta yhden hengen huoneesta (Lisämaksu
yhden hengen huoneesta 95 €)
• osallistujien kotiosoitteet, puhelinnumerot ja mahdolliset sähköpostiosoitteet
• mahdolliset ruokavaliorajoitteet
Lähtö Tampereen Vanhalta kirkolta 6.8.2018 klo 8.00.
Tarkempi matkaesite on luettavissa osoitteessa:
https://www.tampereenteknillinenseura.fi/tapahtumat/
Tervetuloa!
Tampereen Teknillisen Seuran Naistoimikunta
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PoDoCo (Post Docs in Companies) -ohjelman haku on
käynnissä
Yritysmaailmassa markkinat, liiketoimintamallit, tuotteet ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti ja jopa
kiihtyvällä vauhdilla. PoDoCo ohjelma antaa yritykselle erinomaisen mahdollisuuden panostaa
strategisesti tärkeisiin asioihin nuoren tohtorin avulla etukenossa. Liitteenä on tiedote ohjelman
kevään hakukierroksesta. Annamme mielellämme ohjelmasta lisätietoja.
Yrjö Neuvo
PoDoCo johtoryhmän puheenjohtaja
------------Onko yrityksessänne sellaisia uudistumistarpeita tai -ideoita, joiden toteutuksessa nuori tohtori voisi
olla avuksi? PoDoCo ohjelma on oikea ratkaisu!
PoDoCo (Post Docs in Companies) -ohjelman tavoitteena on edistää nuorten tohtorien siirtymistä
elinkeinoelämän palvelukseen ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua
pitkäjänteisesti. PoDoCo-ohjelma rahoittaa yritysten ja tohtoreiden yhteistyöprojekteja tarjoten
yrityksille
loistavan
mahdollisuuden
uusien
potentiaalisten
liiketoimintamahdollisuuksien
kartoittamiseen. PoDoCo-ohjelma tarjoaa yrityksille:
• Tietoa tuoreista nuorista korkeasti koulutetuista ja lahjakkaista tohtoreista ja heidän
erityisosaamisistaan
• Mahdollisuuden tohtoreiden osaamisen hyödyntämiseen uusien strategisten avausten
analysoinnissa ja toteutuksessa
• Säätiöiden myöntämän tutkimusapurahan tohtorille projektin ensimmäisen vaiheen kustannusten
kattamiseksi
Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani ideoivat yhdessä kehitysprojektin, jonka toteuttavalle
tohtorille haetaan rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille
työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. PoDoCo-ohjelmaan voi osallistua toimialasta ja
yrityksen koosta riippumatta mikä tahansa suomalainen tai Suomessa liiketoimintaa harjoittava yritys.
PoDoCo-ohjelman kevään hakukierros järjestetään 1.3.–15.4.2018.
Lisätietoa PoDoCo-ohjelmasta ja kevään hakukierrokseen osallistumisesta:
https://www.podoco.fi/news/podoco-spring-2018-application-round-opening-soon/

Palaute vuosijuhlista
Kiitos antamastanne palautteesta koskien 125-vuotisjuhlia. Palautetta tuli kaikkiaan 70 kappaletta.
Palautteessa kysyttiin juhlan eri osioista arvosanaa sekä vapaata palautetta. Arvosana-asteikko oli
Erinomainen (4), Hyvä (3), Kohtalainen (2) ja Huono (1). Kaikki juhlan osiot saivat keskiarvoksi
vähintään 3 ja parhaat jopa yli 3,5. Kaikissa osioissa myös vastausten mediaani oli 3 tai 4.
Arvokkainta palautetta oli vapaat kommentit, joita pyydettiin niin onnistuneista kuin kehitettävistäkin
asioista. Pääsääntöisesti juhlan tunnelmasta, juhlapaikoista, ohjelmasta ja järjestelyistä pidettiin. Toki
osa juhlijoista arvostaa asioita, jotka toisille eivät ole niin mieluisia, mutta suuri linja oli se, että juhlat
olivat onnistuneet.
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Eniten kritiikkiä sai pääjuhlan pääruoka, joka oli toki toimikunnan valitsema, mutta jossa oli liikaa
vaihtelua. Toisilla pihvi oli onnistunut, kun taas toiset joutuivat pettymään. Raaka-aineista olisi myös
saanut aikaan juhlavamman annoksen. Tästä aiheesta ja muustakin palautteesta käydään vielä
ravintolan kanssa palautekeskustelu.
Pääjuhlan tilojen väljyydestä pidettiin erityisesti samoin kuin jatkoista ja niiden tarjoiluista.
Seuraaville vuosille palautteesta poimitaan evääksi risut ja ruusut ja pyritään järjestämään jäsenistöä
miellyttäviä juhlia. Kiitos vielä kerran kaikille juhlijoille ja palautetta antaneille.
Vuosijuhlatoimikunnan puolesta
Antti Huttunen
Klubimestari

Tapahtumakalenteri:
Aika ja paikka

Tapahtuma

Muuta

torstai 15.3.
klo 18:15
Niagara

Elokuvailta: Tampereen taisteluja
1918

torstai 22.3.
klo 18:00
Grand Hotel Tammer, juhlasali

Juhlakokous
Seuran perustavasta kokouksesta
tasan 125 vuotta

keskiviikko 28.3.
klo 18:00
Grand Hotel Tammer, Teknillisen
Seuran kabinetti

Sananmuunnos-workshop ja
Kulttuurijaosto järjestää
Harvinaisen kuuroille -kirjan julkistus

lauantai 14.4.
klo 17:00
Villa Vintti, Kehräsaari

Nuorisojaoston Wappusitsit

6.-8.7.

Naistoimikunnan järjestämä
kesäretki
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