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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Kevätkokous

Date: 
Perjantai, 24 huhtikuu, 2015 - 18:00
 

Tervetuloa kevätkokoukseen!

Oheisohjelmana 18.00 - 18.45 Marko Mäkipää Mechwiselta kertomassa aihepiiristä "Internet of things" -
"Teollisen internetin kulmakivet". Kuulemme aihepiirin huippuasiantuntijalta uusimpia kehityksen tuulia ja
kuulumisia edellisen viikon Hannoverin Industry -messuilta. Esityksessä on luennoinnin vastapainoksi myös
demonstraatioita, joita osallistujat pääsevät kokeilemaan.

Tämän jälkeen kevätkokous alkaa kello 19.00.
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Pidämme kokouksen TAKK:in tiloissa Tampereen valtatiellä. Ohjeistus tarkemmasta tilasta löytyy eteishallista.

Kokouksen asialista

Kokouksen avaus  ja järjestäytyminen 
Kokouksen esityslista 
Yhdistyksen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen. 
Selvitys Pitkyn Palvelu oy:n alasajosta.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen. 
Päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle sekä mahdollisista muista
toimenpiteistä, joita hallinto ja tilinpito aiheuttavat
Keskustelu tulevasta toiminnasta
Muut kokoukselle esitetyt asiat.
Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen keskustelua hyvän ruoan ja seuran kanssa:
Afrikkalainen menu ja afrikkalaiset viinit

Lihasalaatti pekoni- ja homejuustokastikkeella
Devilled chicken livers
Kananmaksaa peri-perikastikkeella
Bobotie  (lampaanliha ja naudanlihavuoka mango-chili chutneyn kanssa)
Keltainen riisi ja paap

Tule mukaan!

 

Ilmoittaudu klikkaamalla "register" -välilehteä tai sivun alalaidan "register for this event" -linkkiä.

Ilmoitathan "Lisätieto" -kentässä ainakin seuraavista asioista:

1. Osallistun vain kokoukseen
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2. Osallistun kokoukseen ja esitykseen "Teollisen internetin kulmakivet"

3. Osallistun kokoukseen, esitykseen ja illalliselle. Jos sinulla on allergioita niin mitä?

4. Haluaisin jatkoillekin - Minne?

Registration starts: 
Tiistai, 24 maaliskuu, 2015 - 18:00
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma

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 @TestausOSY: Laatu ja testaus -lehti 2/2019 on
julkaistu! Asioiden arvioinnista, testaajista ja
tutkijoista, ja datasta testauks…
https://t.co/fDOgLx0AVP

Pitky_ry

RT @Pitky_ry: 16.10. Tampereen seudun
työväenopistossa: Kansalainen ja tietotekniikka.
Seniorit kertovat siitä, miten he käyttävä…
https://t.co/fMRG5kPfqn

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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