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In English

Pitky uudistuu - mutta milllaiseksi?

Maailmamme muuttuu - joskus rauhallisemmin, joskus rivakammin - ja yhdistysten on myös muututtava. Siksi
Pitkyn hallituksessa on hieman pohdittu sitä, millainen Pitkyn oikeastaan pitäisi olla - ja miten muutumme
sellaiseksi! Asioita ei ole mietitty valmiiksi asti, sillä siihen tarvitaan jäsentemme äänen kuulemista. Yksi asia on
näet selvä: Pitky haluaa olla enemmän osallistuva yhteisö kuin hallitusvetoinen järjestö.

Juttelimme asiasta syyskokouksessa sinne tulleiden jäsenten kanssa ja nyt on aika nostaa asia pykälää
laajempaan keskusteluun. Liitteenä on ajatuksia dokumentoiva tiedosto aiemman "identiteettisessiomme"
aikaansaannoksista ja toinen tiedosto, joka yrittää tiivistää ajatuksia yhden kalvosivun mittaiseksi "brändimme"
määrittelyksi.

Mutta tämä kaikki on vain asioiden työstöä sitä varten, että juuri SINÄ voisit helpommin ottaa ajatuksiin kantaa
ja kertoa oman mielipiteesi siitä, millainen Pitkyn pitäisi olla. Kerro, niin osaamme viedä asiaa eteenpäin!
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TWEETS

Pitky_ry

RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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