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TIVIA-kanava Summassa

Tivian jäsenille on avautunut uusi aihekanava, jossa esitellään Tivia-aiheisia uutisia ja tietoja tulevista
koulutuksista ja tapahtumista. Uusi kanava näkyy palveluun kirjautuneen jäsenen sivupalkissa
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Tervetuloa Summa-palveluun lukemaan uutta aihekanavaa, TIVIA-kanavaa. Se sisältää alkuvaiheessa TIVIA-
aiheisia uutisia ja tietoa tulevista koulutuksista ja tapahtumistamme. Kanavallamme voit jatkossa seurata paitsi
TIVIAn tuottamia ajankohtaiskirjoituksia myös yhdistystemme tapahtumia, tutustua yhdistysten toimintaan sekä
seurata koosteita tilaisuuksistamme. Kehitämme kanavan sisältöä jatkuvasti.
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Artikkelilaji: Uutinen

TIVIA-kanava on osa Talentumin Summa-palvelua ja se päivittyy kaikille jäsenillemme automaattisesti. Mikäli
olet jo käyttänyt Summa-palvelua, kanava päivittyy ilman toimenpiteitä. Mikäli jäsenyyteesi ei kuulu lehtiä etkä
vielä käyttänyt Summa-palvelua, sinun tulee ensiksi rekisteröityä Talentumin lähettämällä sähköpostilla. TIVIA-
kanava on kaikkien jäsentemme luettavissa jäsenyystyypistä riippumatta. Summa-palvelua voit käyttää paitsi
tietokoneella, myös tableteilla ja älypuhelimilla. Se kulkee mukanasi missä ja milloin vain.

Tervetuloa TIVIAn seuraajaksi myös Summassa!

YHTEYSTIEDOT

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

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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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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