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In English

Pirkanmaa nousuun Pitkyn avulla?

Päivää,

Yksi ohjelmistokehittäjä tiedusteli, että pitäisiköhän hänen liittyä Pitkyyn, jos vaikka sen kautta saataisiin
Pirkanmaa nousuun? Kuten voi arvata, vastasin, että kyllä, juuri siksi. Pitkyn agendalla on ihmisten - jäsentensä -
kehittyminen, verkottuminen ja sen kautta pärjääminen. Ihmiset sitten toimivat yrityksissä ja perustavat niitä ja
niiden liiketoiminnan kautta Pirkanmaa nousee tai kaatuu.

Pitky on Pirkanmaan nousulle yksi foorumi: puolueeton, hypevapaa pitkän tähtäimen yhteisö, jonka
tilaisuuksissa tutustutaan asioihin ja osaaviin kollegoihin. Tilaisuuksia järjestetään toiveisiin ja mahdollisuuksiin
tarttuen. Mitä turbulentimpi ympäristö, sitä tärkeämpää tämä on. Siksipä ICT-ihmisten ohella monet yritykset
ovat vuosikymmenten varrella olleet Pitkyn jäseniä tai maksaneet työntekijöilleen sen pienen (lähinnä
muodollisen) jäsenmaksun.
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Artikkelilaji: Uutinen

Pitky täyttää tänä vuonna 50. Nyt eletään monessa mielessä samanlaisia aikoja kuin silloin, kun Pitky
perustettiin. Maailma on muutoksessa ja mihin se johtaa? Lähdetään siitä, että ainakin se johtaa Pirkanmaan
nousuun. Pitky on yksi niistä palasista, jotka auttavat pitämään kiitorataa kunnossa.

t. Matti, Pitkyn puheenjohtaja
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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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