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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Pitkyn kuukaisittaiset "asialliset iltapalat"
alkavat!
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Artikkelilaji: Uutinen

Kuukausikokoontumiset joka kuukauden neljäs keskiviikko klo 17-19 - Pitkyn asiallinen iltapala Central Officella

Loppukevään kehityspäivän ideoitten pohjalta alamme kokeilla säännöllisiä kokoontumisia joka kuukauden
neljäs keskiviikko. Ideana on tarjota kiireisille jäsenille tietty rutiini ("tuo iltapäivä pitää varata Pitkylle") ja istua
alas työpäivän päätteeksi klo 17 kuulemaan yhtä tai kahta alustusta ja keskustelemaan aiheesta.  
 
Alustusten (luokkaa 30 min) pitäjiksi toivotaan erityisesti jäseniämme, jotka haluavat jakaa osaamistaan tai saada
sparrausta tai keskustelua johonkin teemaan liittyen. Kokoontumisia pidetään mielellään myös muiden tiloissa,
jolloin voimme samalla tutustua yrityksiin, työpaikkoihin ja kuulla niiden toiminnasta.

Ilmoittakaa kiinnostuksesta toiminnanjohtajalle (toiminnanjohtaja@pitky.fi). Ehdokkaista kerätään listaa ja
niputetan kokoontumisiin sopivassa sovitussa järjestyksessä.

Jokaisesta kokoontumisesta ilmoitetaan erikseen ja niihin ilmoittaudutaan erikseen.

Ensimmäinen päivä on jo Tapahtumat osiossa -- elokuussa 2017 jatketaan kevään tietosuoja-teeman parissa.

 

YHTEYSTIEDOT

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

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

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. 
 

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

mailto:toiminnanjohtaja@pitky.fi?subject=(Web)
http://pitky.fi/copyright
http://pitky.fi/tietosuojalauseke
http://pitky.fi/yhteystiedot
https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
http://twitter.com/TAKKhankkeet
https://twitter.com//search?q=%23digiosaaminen
http://twitter.com/eulearningpath
https://t.co/7WoSs7uAyf
https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
https://t.co/i1Jx16lDHg
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1059177
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1059177
http://www.youtube.com/channel/UC1igQtaAxfs9-zNRhGXdNGw
http://www.youtube.com/channel/UC1igQtaAxfs9-zNRhGXdNGw
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf

