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Pirkanmaan tietokoneistuksen taustayhdistys Pitky täytti 50 vuotta
Tietokoneet tulivat Tampereelle toden teolla 1960-luvun alussa ja alan pioneerien verkostoksi perustettiin silloin
yhdistys, Pirkanmaan tietokonekerho, joka nykyisin tunnetaan nimellä Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys eli
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tuttavallisemmin Pitky. Yhdistys täytti tänä vuonna 50 vuotta ja sen kunniaksi järjestettiin perjantaina
juhlaillallinen Museokeskus Vapriikissa. Pitky oli kantavia voimia tietotekniikan koulutuksessa ennen nykyisen
laajan oppilaitoskoulutuksen organisointia ja nykyisin edistää jäsentensä osaamisen kehittämistä ja
verkostoitumista. Jälkimmäisestä on uusi esimerkki Pitkyn yhteisö ICT Ladies Pirkanmaa, joka luotiin
tietotekniikka-alan naisten verkostoksi. Paikalle saapui salillinen pitkyläisiä seuralaisineen. Yksi osallistujista oli
Pitkyn perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Ensio Näriäinen, joka on edelleen aktiivinen tietotekniikan
hyödyntäjä. Perustajaryhmään kuului myös "koodarien kantaisä" Reino Kurki-Suonio (Aamulehti 30.10), joka ei
valitettavasti päässyt juhlaan.
Juhlassa julkistettiin yhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Siitä löytyvät Pitkyn eri aikakausien puheenjohtajien
haastattelut ovat hyvin kiinnostava tallenne Pirkanmaan tietotekniikan historiaa. Julkaisun voi ladata PDF:nä
netistä osoitteessa pitky.fi/juhlajulkaisut.
Yhdistys ei vahvasta historiastaan huolimatta elä menneessä, vaan katsoo eteenpäin. Nykyinen puheenjohtaja
Matti Vuori muistutti tulevista haasteista: ”Tietotekniikassa eletään taas samanlaisia etsikkoaikoja kuin
tietokoneiden tullessa yrityksiin ja silloin, kun mikrotietokoneet tulivat kaikkien työvälineiksi. Nyt aloitetaan
seuraavaa vaihetta, jossa keinoäly, esineiden Internet ja muut uudet tekniikat tuovat uusia haasteita ja
mahdollisuuksia. Tällaisina aikoina on suuri tarve Pitkyn kaltaisille yhdistyksille, jotka antavat tukea ja verkottavat
osaajia.”
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry TIVIAn terveiset toi toiminnanjohtaja Mika Helenius, joka nosti
puheessaan esille, miten "Suomi nousee tai kaatuu yliopistokaupunkien Helsinki, Tampere ja Oulu mukana. Ne
ovat avainroolissa ohjelmisto-osaamisemme ja sen kautta kansaivälisen kilpailukykymme kehittämisessä. Pitkyn
kaltaisilla yhdistyksillä on tässä tärkeä rooli."
Pitky tekee paljon yhteistyötä ”Hervannan teknillisen yliopiston kanssa” eli TTY:n ja varsinkin sen Tietotekniikan
laitoksen kanssa. Joka vuosi järjestetään ainakin yksi 200-300 hengen yleisöseminaari ohjelmistoalan erilaisille
ammattilaisille – ohjelmistokehittäjille, testaajille tai projektitoiminnasta kiinnostuneille. Professori Kari Systä toi
TTY:n terveiset. Hän oli tehnyt onnittelukortin reikäkortista, jollaisille ennen vanhaan tallennettiin ohjelmia ja
dataa!
* Lisätietoja
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Pitkyn hallituksen puheenjohtaja Matti Vuori, puheenjohtaja@pitky.fi, 050 360 5429
Pitkyn toiminnanjohtaja Ilpo Tolvanen, toiminnanjohtaja@pitky.fi, 044 979 3572
-------------------Pitky - Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry – on pirkanmaalaisten ICT-ihmisten yhteisö, jonka tarkoituksena
on edistää alueen ICT-toimintaa ja yhdistää toimijoita ja edistää jäsentensä osaamista. Mukana on tavallisia ICTihmisiä, ohjelmistokehittäjiä, yrittäjiä, tutkijoita, opiskelijoita ja monenlaisia muita. Haluamme luoda kaikille
jotain erityistä. Kuukausittain järjestämme erilaisia tilaisuuksia, esim. seminaareja tai koulutustilaisuuksia.
Tilaisuudet ovat useimmiten jäsenillemme ilmaisia tai hyvin edullisia. Erityisteemoihin organisoimme tarpeen
mukaan omia kerhoja (PM Club Tampere ja ICT Ladies Pirkanmaa). Olemme TIVIAn paikallisyhdistys.
www.pitky.fi, Twitterissä @Pitky_ry
TIVIA - Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (entinen Tietotekniikan liitto), on valtakunnallinen ja
puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta
yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 10 000 alan
ammattilaista ja noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TIVIAn
tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. www.tivia.fi
Artikkelilaji: Lehdistötiedote
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Osallistu keskusteluun
LinkedIn-kanavallamme.

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
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Pitkyllä on myös oma Youtube
kanava, jossa julkaisemme sisältöä.
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