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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

ICT Ladies Tampere startti

Date: 
Tiistai, 1 lokakuu, 2013 - 18:00
Tiistaina 1. lokakuuta klo 18:00 alkaen kutsun Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistyksen leidit kahvi- ja
kakkutarjoilun ohessa keskustelemaan ICT Ladies toiminnasta ja tällaisen verkoston perustamistarpeesta
Pirkanmaalle. 

Helsingin tietojenkäsittely-yhdistyksen yhteydessä on jo pitkään toiminut vireä ja vilkas ICT Ladies verkosto, joka
on järjestänyt erityisesti naisnäkökulmasta mielenkiintoisia ja osallistujien tärkeiksi kokemia tilaisuuksia. ICT
Ladies/Hetkyn toimintaan on toki voinut osallistua myös muualtakin kuin vain pääkaupunkiseudulta, mutta jo
pelkkä matka ja siihen tarvittava matka-aika ovat toimineet tehokkaana jarruna tämän mahdollisuuden
hyödyntämisessä.
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Kysymys kuuluu: ”Tarvitaanko vastaavaa verkostoa täällä Pirkanmaalla?”. Yhdistyksen hallitus ei toki voi tähän
kysymykseen vastata, vaan te, jäsenistömme naiset, voitte päättää tämän asian. Yhdistys voi toimia tässä asiassa
lähinnä fasilitaattorina ja tarjota sekä omia että TTL:n resursseja toiminnan pyörittämiseen sekä tietenkin
yhteisesti sovittavan budjetin kulujen kattamiseen.

Keskustelutilaisuus pidetään Pirkkalassa Partolan kauppakeskuksessa toimivassa Pikku Paratiisin
hyvinvoinnin keitaassa osoitteessa Kenkätie 4 (S-marketin talo).

Tilaisuuden aluksi Pikku Paratiisin yrittäjä Leila Vanninen esittelee Pikku Paratiisin toimintaa kahvi-
ja kakkutarjoilun merkeissä ja pääsemme osallisiksi jäätelönteon saloista erityisen jäätelökurssin
merkeissä. Jäätelödemo pitää sisällään infopaketin jäätelöiden raaka-aineista, lähituotannon

aineksista sekä superfoodeista. Demon tuotokset ovat toki maisteltavissa annettujen oppien  validiteetin
tarkistamiseksi. Pikku Paratisi Facebook.

Tervetuloa päättämään ICT Ladies Tampere verkoston kohtalosta

Aki Pitkäjärvi 
Puheenjohtaja, Pitky ry.
Liitetiedosto: 

 Kutsu tilaisuuteen
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Tiistai, 24 syyskuu, 2013 - 20:00
Tapahtumalaji: 
ICT-Ladies
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

RT @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

mailto:toiminnanjohtaja@pitky.fi?subject=(Web)
http://pitky.fi/copyright
http://pitky.fi/tietosuojalauseke
http://pitky.fi/yhteystiedot
https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
http://twitter.com/TestausOSY
https://t.co/fDOgLx0AVP
https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
http://twitter.com/Pitky_ry
https://t.co/fMRG5kPfqn
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1059177
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1059177
http://www.youtube.com/channel/UC1igQtaAxfs9-zNRhGXdNGw
http://www.youtube.com/channel/UC1igQtaAxfs9-zNRhGXdNGw
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

