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Alkuvuosi 2016

VTS 97½ - satavuotisjuhlien
kenraaliharjoitusvuosi
V A A S A N

Huomionarvoista
Jäsenmaksutilisiirto tämän tiedotteen osana - käytättehän viitenumeroa (sama kuin
osoitetulosteen jäsennumero) maksaessanne. Niin
halutessaan saa
toki maksaa vaikka
suoraan rahastonhoitajalle.

Jäsentilaisuudet
Vaasa Hacklab

19.1.

Ystävänpäiväkisa

11.2.

Sijoitusmessut

10.3.

Vuosikokous

maaliskuu

Innovaatioseminaari

8.4.

Kevätekskursio

toukokuu

Seuran syntymäpäiväkakkua

kesäkuu

T E K N I L L I N E N

V T S : n

9 7 .

Tämä vuosi on Seuramme
97. toimintavuosi, ja 95vuotisjuhlissa luvatun mukaisesti vietämme nyt satavuotisjuhlien kenraaliharjoituksia. Varsinainen 97½vuotisjuhla järjestetään lokakuussa, mutta jo huhtikuussa
on luvassa innovaatioaiheinen seminaari juhlavuotemme kunniaksi.
Tämän vuoden ensimmäinen
jäsentilaisuus, sähköpostilistan, www-sivujemme ja
Facebook-sivumme kautta
tiedotettu vierailu Vaasa
Hacklabiin on jo takana.
Seuramme tuore sihteeri
Miika isännöi suuren kiinnostuksen saanutta tutustumiskäyntiämme laserleikkauksen ja 3D-tulostuksen
maailmassa.

S E U R A

R Y

j ä s e n t i l a i s u u s v u o s i

Seuraava jäsentilaisuutemme
on vuorossa torstaina 11.
helmikuuta: perinteinen
ystävänpäiväkisa järjestetään
tänä vuonna ensimmäistä
kertaa tekniikan ja tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestö Tutti ry:tä vastaan
perinteisen kisakumppanimme eli ekonomien vetäydyttyä viime vuonna kisasta.
Rakennetaan tästä uusi, vähintään yhtä pitkä perinne tervetuloa kisaamaan uudesta kiertopalkinnosta Ateljeeseen!
Yliopistojen rahankeruu on
parhaillaan meneillään.
VTS:n hallinnoima Tehtaanjohtaja, DI Reino Ignatiuksen stipendirahasto lahjoitti
Vaasan yliopiston varainkeruuseen (luonnollisesti tekniikan alalle suunnattuna)

10 001 euroa. Tuo yksi euro
oli tärkeä sen vuoksi, että yli
10 000 euron lahjoitukset
voi kohdentaa haluamalleen
alalle. Kävimme allekirjoittamassa lahjakirjan joulun
alla Jussin sekä Ilkan ja Maaritin kanssa. Oheisessa kuvassa kanssamme myös yliopistolta yhteyspäällikkö
Mika Palosaari, dekaani Erkki Antila, rehtori evp. Matti
Jakobsson ja vararehtori Jari
Kuusisto (kuva: Vaasan yliopiston tiedotus).
VTS on hakenut rahankeruulupaa kerätäkseen lisälahjoituksen Vaasan yliopiston
varainhankintaan. Saatuamme luvan on niin jäsentemme kuin heidän sidosryhmiensä mahdollista halutessaan
lahjoittaa keräystilin kautta
VY:n tekniikan alalle;
VTS:n rahasto huolehtii
siitä, että loppusumma on
riittävä suuntaamisen suhteen.
Oikein mukavaa alkanutta
vuotta, ja tapaamisiin tilaisuuksissamme!

puheenjohtaja
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Y s t ä v ä n p ä i v ä k i s a ( t o ) 1 1 . 2 . 2 0 1 6
k l o 1 8 : o l u t - j a c o l a t u n n i s t u s
Vuoden 2016 ystävänpäiväkisalajiksi valikoitui yhdistetty olut- ja colatunnistus.
Joukkueina tänä vuonna
ovat VTS ja Tutti ry, ja
kukin joukkueen jäsen saa
valita, kumpaa juomalajia
maistelee, vai toimivatko
makunystyrät peräti molempien juomien suhteen.
Yhteistuloksen keskiarvo
ratkaisee vuoden 2016 kisan voittajajoukkueen.
Tunnistettavana on noin
viisi erilaista olut- ja viisi
colajuomaa.

Ystävänpäiväkisa
jo vuodesta 1999
lähtien perinteitä
kunnioittaen ja
yhä uusia lajeja
löytäen

Ilmoittautumiset viimeistään 8.2.2016 ilmoittautumisvastaavallemme Raimolle: raimo.sillanpaa@
anvianet.fi, 050 334 1191.
Tervetuloa! Ja muistakaa
kertoa ilmoittautuessanne,
kumpaa joukkuetta edustatte. Kisapaikkana toimii
VTS:n Ateljee, Koulukatu
41 A 13 (ylin kerros).

Ystävänpäiväkisa
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

Wa a s a n
Pohjanmaan suurin ja kattavin säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon messutapahtuma kokoaa alan
ammattilaiset jo 17:ttä kertaa vastaamaan kysymyksiin
rahasta ja sen tekemisestä.
Pohjanmaan Expo kutsuu
jälleen jäsenkuntamme

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.

Lajikriteerit puolestaan ovat
jokseenkin vapaat: kisalajin
on oltava sellainen, että sitä
voi harjoittaa joukkueena,
keskitalvella, se ei myöskään
Vuoden 2015 kisassa (Wii-golf) saa maksaa liikaa, eikä
VTS sai luovutusvoiton ekonomi- aiheuttaa terveydellisiä
en ilmoitettua lopettavansa osal- vaaroja.
taan perinteen ylläpitämisen vaikka totesimmekin, että VTS- Kiertopalkintomme sanoin:
joukkueista olisi saanut koottua
yhden ekonomijoukkueellisenkin, ILLIS QUORUM MERUERE
päätimme kisata VTS1 vs. VTS2 LABORES - LUCRUM SINE
-joukkuein. Tärkeintä kun ei ole DAMNO ALTERIUS FIERI
voitto vaan hauskanpito… ja NON POTEST.
olihan se voitto jo selvä joka
Eli heille, joiden vaivannäkö
tapauksessa.
(voidaan kääntää myös:
Ystävänpäiväkisan sääntöjen juonittelut) ansaitsee sen mukaisesti järjestelyistä vastaa voittoa ei voi syntyä ilman
vuorollaan edellisen vuoden toisen tappiota...
leikkimielisen kisan hävinnyt

S i j o i t u s 2 0 1 6 ( t o )
k l o 9 . 0 0 - 1 6 . 3 0
tutustumaan messuihin,
kuulemaan sijoitusmarkkinoiden näkymät ja hakemaan tuottavimmat vinkit
sijoittamiseen ja säästämiseen. Sijoitusmessut järjestetään torstaina 10.3.2016
klo 9.00-16.30 Vaasan kaupungintalossa osoitteessa

joukkue, voittajajoukkue
puolestaan saa kiertopalkinnon haltuunsa seuraavaan
kisaan saakka - ja on velvollinen huolehtimaan kaiverrusten pysymisestä ajan
tasalla.

1 0 . 3 . 2 0 1 6

Senaatinkatu 1. Messulippu
tiedotteen 2016/2 mukana; hinta ovelta á 20 euroa.

www.vaasansijoitusmessut.fi
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Osoite
Koulukatu 41 A 13 (ylin kerros)
65100 VAASA

Johtokunta 2016
Johanna Ahopelto,
puheenjohtaja, tiedotus- ja webvastaava;
040 553 2721; etunimi.sukunimi@desnetti.fi

Raimo Sillanpää,
jäsen, jäsentilaisuusja ilmoittautumisvastaava; 050 334 1191;
etunimi.sukunimi@
anvianet.fi

Sauli Jäntti, varapuheenjohtaja ja jäsenrekisterivastaava (osoitteenmuutokset); 040
586 3209; sjant@saunalahti.fi

Maarit Vesapuisto,
isäntä;
040 732
6107; etunimi.sukunimi@uva.fi

Miika Pietilä, sihteeri; 040 742 4794;
etunimi.sukunimi@
iki.fi

Jussi
Sievänen,
rahastonhoitaja; 050
520 3975; etunimi.
sukunimi86@gmail.
com

Ilkka Raatikainen,
jäsen, jäsenhankintavastaava ja TEK-yhdyshenkilö; 040 553
2720; etunimi.sukunimi@ desnetti.fi

Tilinumero ÅlandsbankenVaasa:
IBAN: FI25 6601 0001 1875 66
www.vaasanteknillinenseura.fi

Tytti Niemi, teekkariyhdysmies; 040 705
7895; etunimi. sukunimi@tek.fi (puhe- ja
läsnäolo-oikeutettu opiskelijajäsen)
Saana Liimatainen,
Tutti ry:n pu heenjohtaja; 050 573
3691; pj@tutti.fi
(puhe- ja läsnäolo-oikeutettu opiskelijajäsen)
Vaasa Hacklab 1/2016
Toiminnantarkastajat Mika Niskanen ja Timo Anttila sekä varatoiminnantarkastajat Timo Alho ja
Nora Möttönen.

Vaalikokousväkeä Escarmatissa 12/2015

Oletko jo Seuran sähköpostilistan ja
Facebook-ryhmän jäsen?
Perinteikkään Seuramme on
jo pitkään löytänyt myös
sosiaalisesta mediasta. Webbisivujemme kautta viestimme jäsentilaisuuksista sekä
etu- että jälkikäteen kuvin ja
tekstein, sähköpostilistan
kautta mm. muistutamme
jäsentilaisuuksista ja kerromme sellaisista tilaisuuksista,
jotka eivät harvakseltaan

ilmestyviin tiedotteisiimme
ole ehtineet. Facebookryhmässämme paitsi viestimme tilaisuuksista, myös jaamme kuvamateriaalia, yleensä
jo tapahtuma-aikana.
Mikäli haluat mukaan listalle
tai sähköpostiosoitteesi on
muuttunut, ota yhteyttä varapuheenjohtajaan (yhteys-

tiedot yllä) ja tule mukaan!
Webbisivumme löytyvät
tutusta osoitteesta www.vaasanteknillinenseura.fi (niin,
jokin tamperelainen firma oli
jo silloin viime vuosisadan
lopussa ehtinyt varata lyhyen
vts-osoitteen nenämme edestä...) ja Facebookista löydymme Vaasan Teknillinen
Seura -hakusanalla (tai tar-

kasti osoitteesta https://
www .f acebo ok. co m/
groups/ 52263434318/).

1920-luvun teemapikkujoulut Ateljeessa 11/2015

