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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Retkellä tyttöjen todellisuuteen 1918

Vuoden 2018 kulttuuriteema liittyi luontevasti vuoden 1918 sisällissodan teemavuoteen, erityisesti tyttöjen
näkökulmasta.

Hiking Travelsin Pumpulinakka luotsasi retkeläiset historiallisten kohteiden välillä, saimme hyvän kertauksen
myös Tampereen teollistumisesta ja naisten itsenäisemmän roolin kasvamisesta puuvillateollisuuden tuomien
työpaikkojen myötä.
Saimme matkan varrella maistiaisia Rönnvikin viinitilata ja päätimme retken yhteiseen päivälliseen Gastropub
Tuulensuussa.

Vakavasta teemasta huolimatta päivä oli varsin positiivinen ja innostava. Keskustelu polveili aiheesta toiseen.
Uskomme että näistä ikävistä tapahtumista on opittu paljon. Ennenkaikkea katsomme eteenpäin rakentavasti,
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positiivisesti ja luottavaisesti. Saammehan nauttia tasa-arvoisesta
yhteiskunnasta, työskennellä mielenkiintoisissa tehtävissä ja
kehityksen ytimessä, tällä erää IT alalla!
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Artikkelilaji: 
ICT Ladies
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YHTEYSTIEDOT

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

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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