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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

TTL 60v raportti

Tiistaina 26.11.2013 oli Tietotekniikan liiton päivä. Ensin syysliittokokous, sitten juhlaseminaari sekä lopuksi
illallinen. Koko ohjelma aamun kello kymmenestä aina illan kello 23:00 saakka Helsingin Wanhassa Satamassa.
Mitä siis päivästä jäi käteen? Mistä puhuttiin? Mitä päätettiin?
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Pitkyn delegaation kolme liittokokousedustajaa, Marko Mäkipää, Ilkka Saanilahti ja Seppo Väisänen olivat tuon
kokouksen Pirkanmaan äänen käyttäjiä.

Tietojenkäsittelyliitto toteutti syksyn aikana kilpailun, jossa haettiin yhdistykselle 2000-luvun brändin pohjaksi
tuoretta nimeä. Kilpailussa ehdotettiin yli viittäsataa nimeä, joista kokoukselle tuotiin ehdotuksena

"Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry"
Virallisen nimen ohella brändättäväksi tulee nimenomaan Tivia ry. Kyseinen internetin nimipalvelutoimialue on
jo Viestintävirastolta varattu ja varmuuden vuoksi vielä ”.org” juurenkin vastaava toimialue. Uudet toimialueet
ovat siis

tivia.fi ja web-site www.tivia.fi sekä tivia.org ja web-site www.tivia.org

Molemmat nimipalvelutoimialueet ovat jo tätä kirjoitettaessa otettu käyttöön ja yhdistyksen verkkopalvelut
löytyvät sekä uusilla että vanhoilla nimillä. Arvatenkin tulemme näkemään pontevan lanseerauskampanjan tälle
brändille, kunhan Patentti- ja Rekisterihallitus ehtivät hyväksymään yhdistyksen nimenmuutoksen.

Syysliittokokouksen ohjelmassa on myös yhdistyksen hallituksen valinta ja tänä vuonna aiheesta käytiin vilkas
keskustelu ja äänestysten jälkeen hallitukseen valittiin Mika Helenius, Timo Knuutila, Pete Nieminen, Pipsa Ylä-
Mononen, Aki Antman, Turkka Keskinen, Satu Yrjänen ja Jarkko Orava. Puheenjohtajana jatkaa Esa Korvenmaa.

Kohtuullisen isona muutoksena voidaan pitää myös yhdistyksen lehtitarjonnan muutoksia. Nykyisen järjestelyn
tultua tiensä päähän, hallitus oli rakentanut uudeksi jäsenetupaketiksi yhdessä Talentumin kanssa nykyaikaiseen
digitaaliseen julkaisemiseen perustuvan Summapalvelun erityisen ICT-kanavan. Nykyisistä lehdistä Tietoviikko
jatkaa tämän Summa-palvelun ohessa, mutta keskeisenä ”lehtimediana” tullaan käyttämään nimenomaan tätä
digipalvelua. Kyseinen palvelu on kaikkien nähtäville loppuvuoden osoitteessa
http://summa.talentum.fi/channel/ict

Sekä näistä, että muista liittokokouksen päätöksistä tuonnempana lisää.

Juhlaseminaari
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Juhlaseminaarin videotaltio  (http://new.livestream.com/ITstriimIT/TTL-60v-2013-11-26)

Liittokokous päättyi lounaaseen, jonka jälkeen liittokokousedustajat siirtyivät 60v kutsuvieraiden seuraan
juhlaseminaarin tiimoilla. Seminaarin isäntänä toimi ict-alan moniottelija Jyrki Kontio. Tilaisuuden
tervehdyspuheenvuoro oli itseoikeutetusti yhdistyksen toiminnanjohtaja Robert Sérenin heiniä.

Ensimmäisenä alustajana kuulimme EK:n Leena Mörttistä otsikolla ”IVT Suomen taloudessa nyt ja
tulevaisuudessa: mikä on ICT:n todellinen vaikutus ja potentiaali Suomelle”.

Seuraavana puhujana oli Tieto Oyj:n Kimmo Alkio ja otsakkeena ”Suomalaisen ICT-osaamisen kilpailuvaltit ja
tuottavuushaasteet: Panostammeko oikeisiin asioihin ja osaammeko hyödyntää vahvuuksiamme?

Ennen kahvitaukoa vuorossa oli vielä UPM Oyj:n Turkka Keskinen otsikolla ”ICT yritysten moottorina: Kuinka
yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja hyötyä uudistuvan ICT-teknologian mahdollisuuksista?”.

Kahvitauon jälkeen oli vuorossa omasta mielestäni illan kiinnostavin esitys eli Zen Robotics Oy:n Juho Malmberg
kertoi yritykensä tarinan otsikolla ”ICT-yrittäjyyden kasvuilmiö: Ketterän kasvuyrityksen kokemukset
kansainvälistymisestä”.

Päivän viimeinen alustus osui Microsoftin Ari Rahkoselle otsikolla ”Ekosysteemin merkitys menestykselle: Miten
kansainvälisiä ekosysteemejä voi hyödyntää kasvun kiihdyttämisessä.”

Alustusten jälkeen alustajien joukkoon kutsuttiin Esa Korvenmaa, Mikko Hyppönen ja Ilkka Kivimäki.
Paneelikeskustelun aiheeksi moderaattori asetti ”ICT-alan kasvun vauhdittaminen”.
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Vilkaan keskustelun päätteeksi juhlayleisö pääsi kilistelemään samppanjamaljoja ja verkostoitumaan keskenään
illallista odoteltaessa. Lyhyen odottelun jälkeen illallissalin ovet avautuivat ja esisuunnitellun sekoituspatternin
mukaisesti joukot ripoteltiin 6 – 8 hengen pöytäkuntiin.

Pöytäkuntien järjestäydyttyä yhdistyksen puheenjohtaja Esa Korvenmaa esitteli historiikin sekä eritoten oman
näkemyksensä siitä, millainen tuleva 60v  voisi olla. Illallisen yhteydessä julkaistiin myös, ei ainoastaan vuoden
tietotekniikkavaikuttaja vaan peräti vuosikymmenen tietotekniikkavaikuttaja. Yleisölle ”arvaa kuka” –formaatissa
vaiheittain kuvatun vaikuttajan arvaaminen ei juuri kenellekään ollut kovin suuri urakka ja Mikko Hyppönen
pääsi pokkaaman palkinnon juuri kun tamperelaisten oli viimeinen pakko lähteä taksilla kohti rautatieasemaa.
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Artikkelilaji: Uutinen

Paluumatkalla IC-junan ravintolavaunussa ruodimme illan tapahtumia ja pidimme päivän antia sinänsä ihan
mainiona, joskin Wanhan Sataman hovimestarille saatoimme koko porukalla suositella edes alkeellisen
asiakaspalvelun kurssia. Ei auta vaikka henkilökunta muutoin olisi vaikka kuinkakin kohtelias ja palvelualtis, jos
heidän esimiehensä on kuin heinäseipään niellyt tör… eiku tärkeilijä. Vaikka kesken illan lähteminen jonkin
verran harmittikin, ketutuksessa tämän hovimestarin käytös ylitti kaikki arvosteluasteikot.

Aki Pitkäjärvi
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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 @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
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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

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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