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Yhdistys Tapahtumat PM Club ICT Ladies PitKyber Yhteystiedot Jäsenyys

In English

Projektinhallintapäivä TTY:llä

Date: 
Keskiviikko, 5 kesäkuu, 2019 - 09:00 - 16:05
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Tapahtumapaikkana on ex-Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotalo (Korkeakoulunkatu 1), auditorio TB103.
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii lehtori Tero Ahtee, TTY.

Tämän seitsemännen Projektinhallintapäivän teemaa ei olla vielä kiinnitetty, mutta suunnitelmissa on mm.;
"voiko digi/IoT-projekti onnistua", "hybridimenetelmät", "hypriidimalli; projekti onnistuu ja epäonnistuu",
"Aiemmin kaikki oli paremmin (mielensäpahoittajan projektimalli)", "Kannattaako projektipäällikön stressata,
koska läpisekoilun periaatteellakin voi saada projektin valmiiksi ?", "minimalistinen projektinhallinta", vai olisiko
yksi osateema "millainen on onnistunut projekti", siinäkin on miettimistä ja mielipiteitä.

 

Ohjelma
 

Ohjelma julkaistu 20.05.2019. Pienet ohjelmanmuutokset ovat mahdollisia.

 

09:00-09:10 Tero Ahtee / Timo Poranen / Jussi Ylänen TAU/TUNI: Päivän avaus.

09:10-09:15 TAU:n Tietotekniikan yksikön johtajan Timo Hämäläisen tervehdyssanat.

09:15-09:45 Päivi Kähönen-Anttila / PM Club Tampere: "Miten luoda ja ylläpitää hyvää ryhmähenkeä
projektissa?"

09:45-10:00 Johanna Kivimäki / Notkia IT Oy: "Asiakkaan odotukset ulkoistetulle projektipäällikölle"

10:00-10:30 Kahvitauko (yläkäytävällä)

10:30-10:40 Projektiyhdistys (PRY) esittäytyy ja kertoo uutisiaan.
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10:40-11:10 Tapio Järvenpää / Turun kaupunki: "Päivä projektissa 2029"

11:10-11:40 Harri Luuppala / CySec Ice Wall Oy: "One Size Fits All" ei aina toimi. Vaihtoehtona
"Hybridiprojektinhallinta - V:n ja Leanin sekoittaminen"

11:40-12:10 Jorma Törnblom / M-Files Oy: "Hybridimalli ja projektipäällikön arvolupaus osana
toimitusmetodologiaa"

12:10-13:00 Omakustanteinen ja omatoiminen ruokailutauko.

13:00-13:05 Tamperelaisten yliopistojen projektikoulutuksen uutiset

13:05-13:15 Projektitöiden Pitky-stipendien jako (TAU/TUNI:n keskustan ja Hervannan kampusten parhaat
projektiryhmät)

13:15-14:00 paneelikeskustelu, aiheina valikoituja paloja joukosta ("kaikki mitä olet halunnut tietää
projektinhallinnasta, mutta et ole kehdannut kysyä"); Onko tulossa projekti-ilmastonmuutos ? Mitä taitoja
projektipäällikkö tarvitsee ? Tarvitaanko projektipäälliköitä jos keinoäly paimentaa ? Miten sitouttaa asiakas
projektiin ? Mitä projektissa pitäisi mitata, ja miten ? Projektipäällikkö pilvessä = keinoäly ? Serverless tools -
serviceless project management ? Menetelmänä PMINO = Project Management In Name Only ? Hypriitimalli;
projekti onnistuu ja epäonnistuu ? Aiemmin kaikki oli paremmin (mielensäpahoittajan projektimalli) ?
Johdetaanko projekteja tiedolla, taidolla vai tunteella ? Kannattaako projektipäällikön stressata, koska
läpisekoilun periaatteellakin voi saada projektin valmiiksi ? Minimalistinen projektinhallinta ? Onko
(t)yövoimapulaa ? Pitääkö/kannattaako asiakasta kuunnella ? Project management considered harmful (for
project success).

Yleisö voi ehdottaa alkupäivän aikana muitakin paneelikeskustelun aiheita.

14:00-14:30 Kahvitauko (yläkäytävällä)

14:30-14:35 Pitky esittäytyy ja kertoo tulevista tapahtumista.

14:35-14:40 PM Club Tampere esittäytyy ja kertoo tulevista tapahtumista.
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14:40-14:45 ICT Ladies esittäytyy ja kertoo tulevista tapahtumista.

14:45-15:15 Eveliina Vuolli / Cargotec Finland Oy: "Combination or conflict: moving from traditional project
management towards agile SW development"

15:15-15:45 Timo Häkkinen / Contrasec Oy: "Palokuntakehitysprojekti, kun viimeinen dinosaurus kuoli"

15:45-16:15 Pekka Abrahamsson / Jyväskylän yliopisto: "No more new methods! Essence of Software
Engineering"

16:15-16:20 Päivän yhteenveto ja lopetus

 

Ilmoittautuminen
http://www.cs.tut.fi/tapahtumat/projektinhallinta19/

 

 
Lokaatio: 
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Registration starts: 
Keskiviikko, 13 helmikuu, 2019 - 13:30
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma
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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

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

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. 
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