Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Jäsentiedote 2/2017

Tule mukaan edistämään betonin oikeaa käyttöä!
Olemme sekä uudistamassa että kehittämässä uusia betonialan kursseja ja julkaisuja. Tätä varten
etsimmekin nyt jäsenkunnastamme osaavia ja innokkaita betonialan asiantuntijoita koulutus-, julkaisu- ja
toimikuntatyöskentelyyn. Yhteistyöllä edistämämme parhaiten yhdistyksen tarkoituksenmukaista toimintaa;
betonin oikeaa käyttöä rakentamisessa.
Jos sinulla on sekä osaamista että intoa toimia luennoitsijana, kirjoittajana tai työryhmän jäsenenä jollakin
betonirakentamisen aihealueella (mm. betonirakenteiden suunnittelu, betonin valmistus ja testaus,
betonityönjohtaminen, korjaaminen) ilmoittaudu aktiiviseksi toimijaksi. Voit myös lähettää meille vinkkejä
hyvistä asiantuntijoista sekä ideoita uusista julkaisuista ja koulutuksista!
Ilmoittautumiset ja vinkit: tarja.m erikallio@betoniyhdistys.fi

TkT Johanna Tikkasesta
Betoniyhdistyksen uusi
asiantuntija
Tekniikan tohtori Johanna Tikkanen on nimitetty
Betoniyhdistyksen uudeksi betonitekniikan
asiantuntijaksi. Johanna siirtyy Betoniyhdistykseen
Contesta Oy:stä, missä hän on toiminut
betoniasiantuntijana erityisesti betonirakenteiden
kuntotutkimusten, tuotekehityksen ja
laadunvalvonnan parissa. Johannan työhistoriaan
kuuluu myös mm. toimiminen ylitarkastajana
Tukesissa sekä betonitekniikan tutkimus- ja
opetustyö Aalto yliopistossa/Teknillisessä
korkeakoulussa. Johanna aloittaa työt toukokuun
10. päivä.
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Betoniyhdistyksen
vuosikokous 27.4.2017
Aika: 27.4.2017 klo 17.00
Paikka: Helsingin Rakentajatalo, Unioninkatu 14
Kokousmateriaaliin voit tutustua
Betoniyhdistyksen extranetissä »
käyttäjätunnus: yhdistys
salasana: jäsen
Ilmoittautumiset torstaihin 20.4.2017 mennessä.
Ilm oittaudu vuosikokoukseen tästä »
Lisätiedot: Lotta Räty, 040 159 9206

Uusimmat julkaisut
By 65 Betoninorm it

By 67 Betonin kutistum an
ja halkeilun hallinta

By 68 Betonin valinta ja
käyttöikäsuunnittelu

Lue lisää ja tilaa heti »
HUOM! Jäsenet saavat kirjoista -20%!

Save the date
Betonitutkimusseminaari 1.11.2017
Betonipäivät 2.11.2017
Paikka: Helsingin m essukeskus,
kokoustam o
Näyttelypaikat varattavissa jo nyt!
Lisätiedot: Anu Kurkela, 0400 228 414
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Nordic Concrete Research Sym posium
21.-23. 82017 in Aalborg, Denm ark.
Lue lisää ja ilm oittaudu »

fib Sym posium 12.-14.6.2017
Maastricht, Netherland
Lue lisää ja ilm oittaudu »

Sweco hakee betonirakenteiden kuntotutkijaa. Lue lisää »

Suomen Betoniyhdistys ry
PL 381 (Unioninkatu 14)
00131 HELSINKI
Puh. (09) 129 91

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä.
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