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Tampereen
Ufo ry:n
webinaarisarja
OSALLISTU WEBINAARIIN OMALLA KONEELLA MISTÄ TAHANSA

Mitä tapahtui Pudasjärven
Iso-Syötteellä 1971
Pudasjärven ufoiksi kutsutaan valoilmiöitä ja lentäviä esineitä, joita nähtiin
Pudasjärven ja Kuusamon alueilla Pohjois-Pohjanmaalla 1960-luvun lopulla ja
1970-luvun alussa. Havaintoja ilmoitettiin
eniten tammikuussa 1971.
Tapauksia on kuvattu kirjallisesti, mutta
nykyinen sukupolvi ei välttämättä lue
kirjoja. Sen sijaan selaamme sosiaalista
mediaa, nettiä ja katsomme videoita. On
siis aika esittää faktat Pudasjärven tapahtumista internetin kautta interaktiivisessa
webinaarissa. Pudasjärven tapahtumiin
meidät johdattaa ufotutkimuksen konkari
Tapani Koivula.

Aika ja paikka
Tiistai 29.8. klo 18.00 – 19.30. Webinaari
on paikasta riippumaton, kunhan käytettävissäsi on internet-yhteys.

Voit osallistua webinaariin omalla
tietokoneella, tablet-laitteella tai kännykällä internetin yli. Toimivin vaihtoehto on
pöytä- tai kannettava tietokone, jossa on
reilun kokoinen näyttö. Parhaan äänen
laadun saat käyttämällä kuuloke-mikrofoni
–settiä. Ensimmäisellä kerralla koneesi
saattaa ehdottaa apuohjelman asennusta.

Vastaa tähän myöntävästi ja asenna ehdotettu ohjelmiston lisäosa koneellesi.
Voit osallistua webinaariin verkossa kuunnellen, itse puhuen tai chat-ikkunassa
kirjoittaen. Jos haluat esiintyä nimettömästi, kirjaudu webinaariin nimimerkillä.
Huomioithan, että webinaari tallennetaan
myöhempää käyttöä varten!

Rohkeasti mukaan
Verkkosessioissa tapahtuu joskus teknistä
häiriötä, ja asetuksia joudutaan säätämään lennossa. Tietoliikenneyhteydet
saattavat pettää järjestäjistä riippumattomista syistä, joten varaa mukaan kärsivällinen ja ystävällinen asenne.
Webinaari-istunnon puheenjohtajana toimii Teija Lehto.

ILMAISET VERKKOSESSIOT

Tapani Koivula

on tunnettu ufojen, kosmisten kontaktien ja paranormaalien ilmiöiden
tutkija. Hän on myös arkkitehti, kirjailija ja
toimittaja. Koivula on erikoistunut kouluarkkitehtuuriin, ekologiseen rakentamiseen ja
kehitysyhteistyöhön.

Kirjallinen ura
Ufojen kosminen viesti, 1988.
Viestejä, 1996.
Sininen huivi, 2006
Kampin enkeli ja salaiset tehtävät, 2013
Kosminen kosketus, 2013
Elannon portilla, 2014
Aamutähti, 2016
T. Koivula & E.Q. Halminen, Intiaani Morningstar
& Ada, 2017
(toim.): Uforaportti 11-14 (Suomen Ufotutkijat
2004-2008)
(toim.): Uforaportti 15-16 (Suomen Ufotutkijat
2009)
(toim.): Keitä me olemme? 2017
lisäksi lukuisia artikkeleita alan julkaisuissa

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Voit liittyä webinaaritilaan klikkaamalla
verkkohuoneen linkkiä: https://zoom.us/j/835709354
Webinaarin ID (ei välttämätön): 835-709-354
Mukaan mahtuu 100 nopeinta. Webinaari aukeaa n. 15 min. ennen tilaisuuden alkua.
Huomioithan, että webinaari nauhoitetaan, ja järjestäjät varaavat oikeuden käyttää
tallennetta myöhemmin.

