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Lue juttu käynnistä.

Pelillinen asiallinen iltapala Ahlmannilla - Tutustuminen pelialan
koulutuksiin.
Vierailemme ke 22.5.2019 klo 18.00 - 19.30 Ahlmanin opistolla tutustumassa pelialan opetusalan koulutukseen –
eSport, peliteknologian sekä visuaalisen pelisuunnittelun linjoihin. Kokoonnumme klo.18.00 tilapuodin edessä
osoitteessa Hallilantie 24, Tampere ja siirrymme tämän jälkeen tapahtumatilaan. eSport koulutuksessa
kehitytään kilpapelaajana. Peliteknologian linjalla taas opiskellaan pelien ohjelmointia ja visuaalisen
pelisuunnittelun linjalla opiskellaan tekemään visuaalisesti näyttäviä pelejä. Aiheesta alustaa Ahlmanin opiston
pelialan koulutuspäällikkö Jari Yltävä. 

Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille ja paikalla on tarjolla kahvit ja pientä purtavaa. Ennen tapahtumaa on
mahdollisuus vierailla Ahlmanin tilapuodissa, mistä voi ostaa mm. Ahlmanin oman tilan tuotteita. Tilapuoti on
avoinna klo 18.00 saakka. 

Kysy tarvittaessa lisätietoja Janne Kiviseltä (janne.kivinen@iki.fi, 0505262931). Ilmoittautuminen "Register"
välilehdeltä. Mukaan mahtuu 20 henkilöä. Tervetuloa!

 

Lisätietoa pelialan koulutuksesta Ahlmanilla

Ahlmanin tilapuodin sivut

  
 
Lokaatio: 

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

http://pitky.fi/ahlman-pelikoulutus-juttu-2019
http://www.ahlman.fi/pelialan-koulutus?gclid=CjwKCAjwqqrmBRAAEiwAdpDXtFsGL_2Ne-yhR-QONytaTBzNTlk9DWb_CpukA6U3Nu4dumvubMzZVRoC-WEQAvD_BwE
http://www.ahlman.fi/tilapuodit-ja-lahiruoka
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Registration starts: 
Torstai, 2 toukokuu, 2019 - 17:00
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma
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TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.
Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

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
https://t.co/QCDvLnRcfn
https://twitter.com/Pitky_ry
https://twitter.com/Pitky_ry
http://twitter.com/TIVIAry
https://t.co/yPEKI3I3io
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

