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In English

Tiedon puista ja kissoista

Ne teistä, jotka ovat lukeneet Pitkyn 50-vuotisjuhlajulkaisun tietävät, että yhdistyksen logo kuvaa tiedon puuta.
Osaamistamme - tietoa ICT:stä ja sen mahdollisuuksista pitääkin kasvattaa pitkäjänteisesti, saada se kasvamaan
kypsiä hedelmiä, uudestaan ja uudestaan samasta rungosta ja yhtä hyvällä huolenpidolla. Se on ollut Pitkynkin
haasteena.

Olen viime vuosina työkseni miettinyt osaamisasioita ja Pitkyn hallituksessa asioita sen näkökulmasta. Ja
logoasioita tarpeen mukaan muuten vaan. Nyt sain metaforaisen ajatuksen (ja hyvät metaforat ovat aina
hyödyllisiä), että nykymaailmassa tarvitaan paitsi tiedon puita, myös tiedon kissoja, jotka tutustuvat aktiivisesti
ympäristöönsä ja siinä oleviin asioihin, leikkivät ja saalistavat; ovat ketteriä ja aktiivisia. Ja kiipeilevät siinä puussa
suvereenisti. Sellaista kissamaisuutta on Pitky tukenutkin tapahtumillaan sinä aikana, kun olen ollut mukana.

Ohessa onkin Pitkyn logo metamorfoituneen "tiedon kissaksi"...
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Artikkelilaji: Kevennys

t. Matti Vuori, rivijäsen
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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

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE
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Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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