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Jäsenyys

In English

ICT Ladies summer special 4.6.2015
Varsin myrskyisessä säässä kokoonnuttiin Varalaan, kuitenkin leppoisissa ja aurinkoisissa
tunnelmissa.

Illan tavoitteena oli kesän kynnyksellä kerrata olennaiset terveysvinkit sekä saada ohjeita ihon
oikeanlaiseen suojaamiseen, sitten kun aurinko jälleen lämmittää.  Tavoitteena oli myös tällä käyttää
aikaa enemmän tutustumiseen ja verkottumiseen.

Seija Katavisto Terveystalosta piti hyvän esityksen terveyteen ja ihomuutoksiin liittyen. Esitys muistutti
jälleen kerran perusasioista oman terveyden hoitamisen kannalta ja toi uuttakin
näkökulmaa. Ihomuutosten osalta saimme konkreettista tietoa mitä seurata ja millaiset muutokset
eivät ole niin huolestuttavia.

Kauneus Ateljeesta ja Paklaamosta Krista Matara ja Marika Luoto esittelivät heillä tarjolla olevia
hoitomuotoja ja tuotteita. Kuulimme ihan uudenlaisistakin vaihtoehdoista.

Ehdimmepä myös esitellä toisemme ja vaihtaa muutaman sanan vapaamuotoisemminkin. Muutama
rohkea kävi pulahtamassa hurjassa aallokossa.

 

ICT Ladies Pirkanmaa toivottaa kivaa kesää! Tapaamisiin lomien jälkeen -  uusien aiheiden
parissa!
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Yhteystiedot
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi
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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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