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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Pitkyn syyskokous 2014 täynnä uutta
intoa

Pitkyn jäsenistö piti vuoden 2014 syyskokouksensa TAKK:ssa 14.11. Kokouksen perusteella ilmassa on aivan
uudenlaista aktiivisuutta - paikalla oli poikkeuksellisen paljon jäseniä ja tulevan vuoden hallitukseen pääsystä
jouduttiin äänestämään jo toisena perättäisenä vuonna.

kokous

Seuravan vuoden hallitus on aina yksi syyskokouksen kärkiasia. Kokous valitsi vuodelle 2015 puheenjohtajaksi
Matti Vuoren ja muiksi jäseniksi Timo Ingalsuo, Päivi Kähönen PM Clubin edustajana, Sanna Parkkali ICT-
Ladiesin edustajana, Juha-Matti Laurio, Pekka Kimpimäki, Tero Lahtinen, Petri Heinoja ja Juho Kauppi.
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Artikkelilaji: Uutinen

Toiminnantarkastajaksi valittiin Aki Pitkäjärvi. Pitkyn edustajaksi Tivian liittokokouksiin valittiin Timo Ingalsuo ja
Juha-Matti Laurio (Tero Lahtinen varalle).

Hallituksessa on siis tulossa melkoinen uudistus - tämänvuotisesta jatkavat vain Matti Vuori ja Juho Kauppi.
Jatkuvuutta varmistamassa on myös toiminnanjohtaja Ilpo Tolvanen. Hallituskuvioista poistuvia Aki Pitkäjärveä
(alla vasemmanpuoleisessa kuvassa vasemmalla) ja PM Clubin käynnistänyttä Pasi Kivimäkeä (alla
oikeanpuoleisessa kuvassa) muistettiinkin kokouksessa heidän ansioistaan. Onnittelijana Ilpo Tolvanen.

pj  pmc

Uusilla hallitusjäsenillä on jo selviä ajatuksia omista aktiivialueistaan, mutta niihin palataan vasta vuodenvaihteen
jälkeen. Aktiivisuutta on näkyvissä myös kokouksen ja hallituksen ulkopuolella. Uusi klubi ICT Ladies on saanut
toimintansa hyvään vauhtiin ja PM Clubin tilaisuudet ovat jo vakiinnuttaneet suosionsa. Onnittelut niiden
vetäjille.

Jäsenkokouksiin tuodaan jatkossa aina jotain jäsenistä kiinnostavaa asiaohjelmaa ja tällä kertaa siitä vastasi
Suopon Mirkka Kreus, joka piti äärimmäisen kiinnostavan ja keskustelua herättävän esityksen yritysvakoilun
uhista yrityksille. Iso kiitos esityksestä.

Valokuvia kokouksesta ja sen urheilullisilta jatkoilta on osoitteessa http://mattivuori.net/valokuvaus/pitky-2014-
syys/.

 

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

http://pitky.fi/fi/artikkelilajit/uutinen
http://pitky.fi/#facebook
http://pitky.fi/#twitter
http://pitky.fi/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fpitky.fi%2Ffi%2Fnode%2F730&title=Pitkyn%20syyskokous%202014%20t%C3%A4ynn%C3%A4%20uutta%20intoa
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


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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