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In English

Syyskokouksen 2013 päätöksiä

Pitkyn syyskokous pidettiin TAKK:n  tiloissa 29.11.2013. Paikalle oli saapunut aiempiin kokouksiin nähden
erinomaisen runsas osanottajajoukko. Lieneekö asialistan kiinnostavuus vai kokouksen päätteeksi tarjottu
teatteri standup-koomikoineen saanut jäsenistön liikkeelle.

Pitkyn Palvelu Oy:n purkamisesta käytiin pitkä keskustelu, jonka päätteeksi kokous päätti yksimielisesti hyväksyä
hallituksen esityksen yhtiön purkamisesta varustettuna Sauli Kososen kannatetulla ponnella. Ponnessa hallitusta
kehotetaan erityisesti huolehtimaan yhdistykselle tuloutettavan rahamäärän optimoinnista.

Henkilövalinnat
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Pitkäjärvi. V.2014 toimikausi on puheenjohtajan kolmas ja sitä myöten
myös sääntöjen mukaisesti viimeinen eli seuraavassa syyskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja.
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Artikkelilaji: Kokoukset

Hallitukseen valittiin PM Club Tampereen edustajana Pasi Kivimäki ja ICT Ladies Tampereen edustajana Arja
Pietikäinen kokouksen yksimielisin päätöksin. Lopuille viidelle hallituspaikalle oli runsaasti halukkaita, joten
pääsimme järjestämään suljetun lippuäänestyksen. Äänestyksen tuloksena hallitukseen valittiin Juho Kauppi,
Harri Luuppala, Kari Mettälä, Marko Mäkipää ja Matti Vuori.

Toiminnantarkastajana jatkaa Saul Wiinamäki varamiehenään Turkka Näppilä. Liittokokousedustajiksemme
valittiin Petri Heinoja, Marko Mäkipää sekä Ilkka Saanilahti. Sikäli kun liiton viralliset jäsenmäärät edustuksen
perusteeksi vahvistetaan nykyistä kolmea pienemmäksi, edustajasta tulee varaedustaja henkilöluettelon
käänteisessä esitysjärjestykssä.

Kokouksen päätteeksi nautimme hyvän illallisen ja siirryimme hyvässä järjestyksessä TTT:lle nauratettaviksi.

YHTEYSTIEDOT

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

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
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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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