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Teknillistä seuratoimintaa
jo vuodesta 1919

T AMMIKU U - MA AL ISK U U
2017

Tässä numerossa:

Uusi vuosi ja osin uusiutunut johtokunta
Vaasan Teknillisen Seuran johtokunta uusiutui
hieman vuodeksi 2017.
Uutena sihteerinämme
aloittaa Teemu ja Ateljeevastaavanamme Petri, Tytti siirrettiin vaalikokouksessa rahastonhoitajaksi ja Miika varapuheenjohtajaksi. Maarit jatkaa
isäntänämme, Ilkka jäsentilaisuusvastaavana ja minä puheenjohtajana.
Kuten aiempinakin vuosina, neuvottelimme jälleen
Pohjanmaan Expon kanssa sijoitusmessuliput kaikille jäsenillemme. Liput
eivät ehtineet painosta
tämän tiedotteen postitukseen mennessä, mutta
postitamme ne seuraavan
tiedotteen mukana hyvissä
ajoin ennen tilaisuutta.

Tiedotteen viimeisenä
sivuna on jälleen jäsenmaksulomake. Maksattehan jäsenmaksunne eräpäivään mennessä. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa rahastonhoitajamme
Tytti. Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löytyvät
tiedotteen sivulta 3.
Tätä edeltäneet kolme
vuotta tein Koneen Säätiön kokeneen tutkijan
apurahan turvin yhdistystoimintaverkostotutkimusta, joka valmistui
31.12.2016. Tutkimukseni aiheena oli teknillisten
seurojen ja kerhojen polku klubien takahuoneista
sosiaaliseen mediaan, ja
case-yhdistyksenä oli VTS.
Kiinnostuneet löytävät
työn Internet-sivuiltani

http://www.desnetti.fi/
klubeistasomeen.html.
Tapaamisiin jäsentilaisuuksissamme,

Johanna Ahopelto
puheenjohtaja
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TEKin organisoima urailta 6.2.2017 ja uraklinikka 7.2.2017
Tekniikan akateemiset
TEK järjestää pitkästä aikaa uraillan Vaasassa. Illan aiheena on ”Viisas
pääsee vähemmällä™ hallitse aikaa, vähennä
stressiä!” ja paikkana Original Sokos Hotel Royal

Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18. Urailta antaa
yksinkertaisia ja konkreettisia apuvälineitä ajankäytön haasteisiin. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki
TEKin jäsenet; asiantuntijat ja esimiehet, joiden

pääasialliset työvälineet
ovat tietokone, sähköposti
ja kännykkä. Valmentajana tietokirjailija, bloggari
ja toimitusjohtaja,
FT
Sampo Sammalisto
www.viisaampaatyota.com.
Ilmoittautumiset viimeis-

tään 30.1.2017 TEKin
sivujen kautta: https://
www.tek.fi/fi/tyoelama/
tapahtumat Katso myös:
Uraklinikka 7.2.2017:
https://www.tek.fi/fi/
pal ve l ut/ta paht umat/
vaasan-uraklinikka

Kaikkien aikojen ensimmäinen
ystävänpäiväkisalajimme oli
VTS:n voittama ilma-aseammunta
vuonna 1999. Seuraavana
vuonna voitimme keilauksen,
sitten hävisimme karting-kilvan ja
vuoden 2002 jousiammuntakisan.
Vuonna 2003 VTS vei jatkoajalla
sählykisan voiton ja vuonna 2004
voitimme petanquessa. Seuraavaksi mittelimme taitojamme Trivial
Pursuitin parissa ja voittoputki
jatkui vuoden 2006 oluttunnistuskisassa. Vuonna 2007 ekonomit
voittivat curling-kisan, mutta VTS
voitti jälleen 2008 Cranium-pelin
ja hohtokeilauksen 2009. Kirvelevä tappio tuli 2010 ilma-aseammunnassa ja 2011 paperilennokkikisassa, mutta sitkeän taistelun jälkeen kiertopalkinto siirtyi
takaisin VTS:n haltuun vuoden
2012 darts-kisavoiton seurauksena. Vuoden 2013 ystävänpäiväkisalajiksi ekonomit valitsivat
hohtokeilauksen ja VTS saavutti
lopulta tasaväkisessä kisassa voiton. Vuoden 2014 kisalajiksi paljastui kisapaikalla baarimestarimittelö, ja noin puolen senttilitran
tarkkuudella ekonomit veivät
lopulta voiton. VTS:n joukkue onnistui kisan tiimellyksessä kehittämään juhlavuoden hyväksi havaitun nimikkodrinkin: VTS95.
Vuonna VTS sai ekonomeilta luovutusvoiton WII-golfissa, joten
vuonna 2016 vastustajaksi valikoitui Tutti ry, joka hävisi olutja colatunnistuksen.
Järjestelyistä vastaa vuorollaan
edellisen vuoden leikkimielisen kisan hävinnyt joukkue, voittajajoukkue saa kiertopalkinnon haltuunsa seuraavaan kisaan saakka
- ja on velvollinen huolehtimaan
kaiverrusten pysymisestä ajan tasalla. Lajikriteerit puolestaan ovat
jokseenkin vapaat: kisalajin on
oltava sellainen, että sitä voi harjoittaa joukkueena, keskitalvella,
se ei myöskään saa maksaa liikaa,
eikä aiheuttaa terveydellisiä vaaroja. Kiertopalkintomme sanoin:
ILLIS QUORUM MERUERE
LABORES - LUCRUM SINE
DAMNO ALTERIUS FIERI
NON POTEST.
Heille, joiden vaivannäkö
(juonittelut) ansaitsee sen - voittoa
ei voi syntyä ilman toisen
tappiota...
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Ystävänpäiväkisa 16.2.2017 klo 18: Make it out Room Escape -peli
Tämänvuotinen ystävänpäiväkisamme Tuttia vastaan on Make it out Room Escape -peli
16.2.2017. HUOM! Paikalla täytyy olla 15 minuuttia ennen pelin alkua eli viimeistään klo
17.45. Varaus on tehty
Tutin puheenjohtajan
Olli Kakkurin nimellä ja
meille on varattu molemmat pelit kahden suorituksen ajaksi. Yksi suoritus kestää noin tunnin.

sa. Mukaan mahtuu 4 kpl
maksimissaan kuuden
hengen joukkueita eli 24
henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään 9.2.2017
VTS:n isäntä Maarit Vesapuistolle: maarit.vesapuisto@uva.fi, puh. 040
732 6107.
Tervetuloa mukaan! Tänä
vuonna kokeillaan jälleen
aivan uudenlaista kisalajia! Kiitämme Tutti ry:tä
ja erityisesti Ollia kisajärjestelyistä.

Pelin kuvaus: Ystävänpäiväkisa järjestetään tänä
vuonna 16.2. klo 18 vastassa Tutti ry. Kohteena Make
it out -peli kuka pääsee huoneesta ajoissa ulos? Nyt on
insinöörien ongelmanratkaisukyky koetuksella, kun otellaan "room escape"-pulmapelissä.
Lisätietoja osoitteesta
makeitout.fi

Kisapaikan osoite on Teräksenkuja 3, 65100 Vaa-

Waasan talous & sijoitus -tapahtuma 9.3.2017
Pohjanmaan suurin ja kattavin säästämisen, sijoittamisen
ja varainhoidon messutapahtuma
kokoaa alan ammattilai-

set jo 18:tta kertaa vastaamaan kysymyksiin rahasta
ja sen tekemisestä. Pohjanmaan Expo kutsuu
jälleen jäsenkuntamme
tutustumaan messuihin,
kuulemaan sijoitusmarkkinoiden näkymät ja hakemaan tuottavimmat

vinkit sijoittamiseen ja
säästämiseen. Sijoitusme ssut järje ste tään
9.3.2017 klo 9.00-16.00
Vaasan kaupungintalossa
osoitteessa Senaatinkatu
1. Messulippu tiedotteen
2017/2 mukana; hinta
ovelta á 20 €.

Vuosikokous: Danfoss Drives 22.3.2017 klo 17 (HUOM!)
VTS:n vuosikokous järjestetään 22.3.2017 klo 17
alkaen Danfoss Drivesin
vieraana. Huom! Aika!
Seuramme jäsen Panu
Alho (Manager, Software
Engineering) kertoo kokemuksia ja näkemyksiä
Vaconin ja Danfossin
yhdistymisestä vuosiko-

kouksemme jälkeen.
Osoite: Danfoss Drives,
Runsorintie 7, Vaasa.
Danfoss Drives tarjoaa
kahvit ja isäntämme Maarit leipoo jälleen jotain
kahvin seuraksi. Kahvitarjoiluiden mitoittamiseksi
pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 16.3.2017

VTS:n isäntä Maarit Vesapuistolle: maarit.vesapuisto@uva.fi, puh. 040
732 6107. Tervetuloa!
Vuosikokousesityslista
seuraavalla sivulla.

on
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VTS:n vuosikokous 22.3.2017 klo 17, esityslista
Sääntöjemme 7§:n mukaisesti maaliskuussa pidettävässä kokouksessa,
jota kutsutaan vuosikokoukseksi, esitetään seuran toimintakertomus
edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilit ja toiminnantarkastuskertomus,
päätetään vastuuvapaudesta sekä päätetään
muista kokouskutsussa
mainituista asioista.

Johtokunta 2017
Johanna
Ahopelto,
puheenjohtaja, web- ja
tiedotusvastaava; 040
553 2721; johanna.ahopelto@desnetti.fi
M i i k a
Pietilä,
varapuheenjohtaja, jäsenrekisteri- ja
sähköpostilistavastaava; 040 742
4794; mii@iki.fi
T e e m u
Ovaska, sihteeri; 040
824 2251;
teemu.t.
ovaska@
gmail.com
www.vaasanteknillinenseura.fi

Tytti Niemi, rahastonhoitaja;
040 705
7895; niemityttis@gmail.com
Maarit
Vesapuisto, isäntä
ja ilmoittautumisvastaava; 040 732
6107; maarit.vesapuisto@
uva.fi
Ilkka Raat i k a in en ,
j ä s e n ,
TEK- ja jäsentilaisuusvastaava; 040 553 2720; ilkka.
raatikainen@desnetti.fi

Petri Välisuo, jäsen,
Ateljee- ja
atk-vastaava;
044
580 4320;
petri.valisuo@uva.fi
Johtokunnan kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutetut opiskelijaedustajat:
Olli Kakkuri, Tutti
ry:n pj; 045
632 0367;
pj@tutti.fi
Otto Piilonen, teekkariyhdys mies; 050
404 0407;
otto.piilonen@tek.fi

Toiminnantarkastajat Mika Niskanen ja Timo Anttila sekä varatoiminnantarkastajat Timo Alho ja Nora Möttönen.
Tilinumero:
Ålandsbanken Vaasa
IBAN:
FI25 6601 0001 1875 66
SWIFT/BIC: AABAFI22
Osoite:
Koulukatu 41 A 13
(ylin kerros)
65100 VAASA
www.vaasanteknillinenseura.fi
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