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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Tampereen Rantatunnelin Allianssi -
tapahtuma

Date: 
Maanantai, 1 kesäkuu, 2015 - 15:00

Ajankohta
1.6.2015 maanantai, kello 15:00 - 17:30 

Tilaisuuden agenda
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ika  Kesto
(min)

 Aihe  Esittäjä

15:00 10 Tilaisuuden avaus ja järjestäjien uutiset Päivi Kähönen, Pasaati Oy

15:10 50 Rantatietunnelin allianssi, monitoimittajaprojekti
Esko Mulari, Lemminkäinen,
Rantietietunnelin Allianssi

16:00 5 Tauko  

 
16:05

20
Riskien- ja poikkeamienhallinta työkalun
Graniten esittely

 Teppo Kattilakoski, Granite

16:25 60
Ryhmätyöt: Projektin riskienhallinta ja
ryhmätöiden purku

 

17:25   Tilaisuuden päättäminen Päivi Kähönen

 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen
Pyydän ilmoittautumaan oheisella lomakkeella tilaisuuteen. Lomakkeella voit myös lähettää järjestäjille terveisiä
ja parannusehdotuksia.  Tarvitsemme ilmoittautumiset, jotta tila ja tarjoilut saadaan sovitettua oikean
henkilömäärän mukaan. Ethän käytä tämän sivun "register for this event" -toimintoa tai "register -välilehteä".

Ilmoittautuminen 
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Käytössämme on Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) luokkatila 460 (4 krs.) osoitteessa Tampereen
valtatie 15. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Tutustuminen rantatunnelin työmaalle
Rantatietunnelin työmaavierailu PM Clubilaisille

Keskiviikkona 3.2. klo 15.-16.00

Vierailu
PM Clubilaisilla on nyt mahdollisuus päästä tutustumaan Tampereen rantatietunnelin työmaahan. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Ajankohta
3.6.2015 keskiviikko, kello 15:00 - 16.00

Ilmoittautuminen vierailulle
Pyydän ilmoittautumaan vierailulle oheisella lomakkeella. Vierailulle mahtuu mukaan 20 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Mikäli joudut perumaan tulosi, ilmoitathan ajoissa niin voimme ottaa ilmoittautuneiden listalta seuraavan!
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Ilmoittautuminen
 
 
Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostia lähempänä ajankohtaa!
 

Kokoontuminen
Rantatietunnelin Allianssin toimistolla, Erkkilänkatu 11 (PMK:n talo).  

Ethän käytä tämän sivun "register for this event" -toimintoa tai "register -välilehteä".
 

 

Registration starts: 
Keskiviikko, 13 toukokuu, 2015 - 16:30
Tapahtumalaji: 
PM Club Tampere

YHTEYSTIEDOT

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

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

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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