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1. Kuka olet ja mitä teet Pitkyn ulkopuolella?

Taustani on ICT:ssä ja ohjelmistotuotannon- ja projektien johtamisessa. Olen päässyt tekemään ja
näkemään 360° ICT:n ja projektinhallinnan ympäriltä. Tällä hetkellä etsin seuraavia haasteita sekä
opiskelen Tampereen Yliopisto / Johtamiskorkeakoulun avoimella puolella.

2. Miten ja koska tulit mukaan tietotekniikan maailmaan? Mikä merkitys sillä on sinulle?

Yläasteella näin ensimmäisen kerran tietokoneen ja tunsin maailman heti omakseni. TTKK:lla luin
tietotekniikkaa pitkänä sivuaineena, mutta ison roolin työelämässä tietotekniikka otti ihan laman
saneleman sattuman kautta. Kotonakin (valitettavasti) tietävät, että tietotekniikka on osa minua.

3. Mikä on hienoa pirkanmaalaisissa ICT-ihmisissä?

Tunnollisuus sekä halu ja kyky löytää ratkaisut uusiin haasteisiin.

4. Millaisia asioita haluat tehdä ja edistää Pitkyssä?

Jäsenmäärän kääntäminen takaisin kasvu-uralle sekä aktiivisuuden lisääminen jäsenissä. Erityisesti
pyrin saamaan mukaan uusien haasteiden etsijöitä.

5. Hieno tai muuten vain omituinen anekdootti omasta tietotekniikan taustastasi?
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Artikkelilaji: Uutinen

Pirkanmaa on kokenut kovia ICT alalla, mutta haluan nähdä asiat positiivisesti ja yhtenä avaimena on
mottoni: “Muutos on mahdollisuus”.

6. Yhteydet

• Mail: pekka.kimpimaki@pitky.fi

• LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/pekkakimpimaki

 

Aiemmin sarjassa julkaistuja haastatteluja

• Petri Heinoja - Pitkyn web-vastaava

 

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi
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Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki 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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