
1 (3)

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Yhdistyksen kuvaus

1.1 Tavoitteet

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry:n (Pitky) tarkoituksena on toimia tietotekniikan ja sen
hyödyntämisen parissa työskentelevien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pirkanmaan
alueella, tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää tietotekniikan mahdollisimman tehokasta
käyttöä. Hallitus aktivoi jäsenistöä järjestämään erilaisia tapahtumia.

1.2 Rakenne

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosittain valittava hallitus. Hallitus kokoontuu valmistelemaan ja
ohjaamaan toimintaa tarpeen mukaan yleensä kerran kuukaudessa. Uusi hallitus sopii keskinäiset
roolinsa järjestäytymiskokouksessa viimeistään vuodenvaihteeseen mennessä. Rooleja, jotka
voidaan täyttää työpareina, ovat esimerkiksi puheenjohtaja (työparina varapuheenjohtaja), sihteeri,
taloudenhoitaja, viestijä ja verkkopalveluista huolehtija. Kerhojen vetäjät voivat osallistua
yhdistyksen johtamiseen kuitenkin ilman äänioikeutta hallituksen päätösasioissa, elleivät ole
hallituksen jäseniä.

Yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus aloittaa kerhotoimintaa ja perustaa osaamisyhteisöjä
hallituksen hyväksymänä ja tukemana vuosittaisen budjetin rajoissa.

PM Club Tampere on Pitkyn, Projektiammattilaiset ry:n ja Kumuran yhteinen osaamisyhteisö, joka
järjestää tilaisuuksia projektityöskentelystä kiinnostuneille. Pitky osallistuu noin puoleen PM Club
Tampereen kuluista. PM Clubin toimintaa koordinoidaan eri kaupunkien PM Clubien yhteisessä
ohjausfoorumissa. Toimintaa suunnitellaan yhdessä muiden PM Clubien kanssa dynaamisesti,
muotoina sekä webinaareja että tapauskohtaisesti fyysisiä tapaamisia. Tarkempi vuoden
suunnittelu alkaa vuodenvaihteen jälkeen. Clubin vetäjä on Pasi Kivimäki.

Tietoturvakerho PitKyber on yhteisö kyberturvallisuudesta kiinnostuneille sekä tieto- ja
kokonaisturvallisuuden tai tietosuojan parissa viihtyville. PitKyber järjestää tilaisuuksia ja auttaa
verkostoitumaan aihepiiriin liittyen, erityisesti paikallisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa,
mutta myös valtakunnallisesti. Kerhon vetäjä on Janne Kivinen.

Pitky budjetoi tarvittaessa vuosittain määrärahan kerhoille.

2. Vuoden 2023 toiminnan erityispiirteet

Pitkyn profiili: Tätä kirjoitettaessa Suomi on monenlaisten kriisien ja muutosten keskellä, jotka
kuormittavat kaikkia. Psyykkinen tilanne on hyvin erilainen kuin pitkään aikaan ja siksi ensi vuonna
Pitkyn pitää taas miettiä olemustaan ja säätää itseään uusiin olosuhteisiin.
Fokusta: Vuonna 2023 toimintaa fokusoidaan edelleen aiempaa kohdennetummaksi. Pitkyn uusi
palkinto pirkanmaalaiselle ICT-teolle tai -tuotteelle on signaali halustamme olla tiiviimmin mukana
talousalueen kehityksessä.
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Yhteistyötä: TIVIA:n täyttäessä 70 vuotta on tilaisuus reflektoida Pirkanmaan suhdetta koko Suomen
ICT-toiminnan kehittymiseen ja ylläpitää suhdetta TIVIAan.

3. Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2023 keskitytään erityisesti hyvinvointialueiden tietotekniikkaan ja pyritään järjestämään
sen parissa tapahtumia. Toimintaa jatketaan myös kestävän kehityksen teemojen puitteissa.
Haluamme kuulla enemmän tietotekniikan hyödyntäjien kokemuksia (painotus suhteessa
ratkaisutoimittajien tarjoomaan) eri aloilta.

Toiminta ei rajaudu painopistealueisiin, vaan olemme aina valmiita tarttumaan jäsenten ja
yhteistyökumppanien aloitteisiin.

3.1 Tapahtumatoiminta

Pitky on aina ollut tapahtumatoiminnassaan aktiivinen ja monipuolinen. Tavoitteena on löytää uutta
aktiivisuutta ja sellainen rooli, joka vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita.

Teemapäivä: TIVIA täyttää 70 vuotta. Juhlavuonna on eri kaupungeissa tarkoitus järjestää
erityisesti juhlavuoteen liitetty tapahtuma, jossa käsitellään paikallisen ICT-toiminnan
menestystekijöitä, ns. DNA:ta ja reflektoidaan myös valtakunnallista kehitystä. Pitky luo tällaisen
erityisen tapahtuman tai juhlateema liitetään johonkin tapahtumaan.,

Asialliset iltapalat ovat säännöllisiä kokoontumisia joka kuukauden (poislukien lomakaudet) neljäs
keskiviikko. Ideana on tarjota kiireisille jäsenille tietty rutiini ("tuo iltapäivä pitää varata Pitkylle") ja
istua työpäivän päätteeksi klo 17-19 kuulemaan yhtä tai kahta alustusta ja keskustelemaan
aiheesta. Alustusten (noin 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. Iltapaloja järjestetään lähinnä jäsenten impulssien pohjalta.

Muita tiedossa tai suunnitteilla olevia tapahtumia ja tilaisuuksia tulevana vuonna ovat mm.
● Edellä kuvattuihin fokusalueisiin liittyvät tapahtumat.
● Tampereen yliopiston kanssa on suunnitteilla Testauspäivä ja Projektinhallintapäivä.
● Tammikuussa on Näkövammaisten liiton kanssa webinaari saavutettavuudesta
● Pyritään järjestämään asiantuntijatilaisuuksia sekä verkostoitumismahdollisuuksia
● Yhteistyötä oppilaitosten kanssa ylläpidetään

Sopivista tilaisuuksista pyritään tekemään jälkiraportit Pitkyn nettisivuille ja videotallenteet.
Tiedotetaan jäsenille muidenkin järjestämistä mielenkiintoisista tilaisuuksista jäsenkirjeissä ja
somessa.  Vapaa-ajan toimintoja kokeillaan jäsenten ideoiden pohjalta.

Tilaisuuksille asetetaan vastuullinen vetäjä, joka vastaa tapahtuman järjestämisestä ja Pitkyn esille
tuomisesta. Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin jäsenistölle. Tapahtumien suunnittelussa
otetaan huomioon paikalliset (ja osittain valtakunnalliset) alan tapahtumat ja loma-ajat.
Suunnittelussa ja tiedotuksessa käytetään hyväksi TIVIAn tapahtumakalenteria. Tapahtumista
laaditaan pääsääntöisesti kuvitetut jutut ja kuvat yhdistyksen WWW-sivuille mahdollisimman pian
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tapahtuman jälkeen. Jäsentilaisuudet tullaan tarjoamaan jäsenistölle veloituksetta tai
mahdollisimman edullisesti.

3.2 Pitkyn palkinto pirkanmaalaiselle ICT-teolle tai -tuotteelle

Vuonna 2023 lanseerataan Pitkyn palkinto pirkanmaalaiselle ICT-teolle tai -tuotteelle. Palkinnon
tavoitteella on nostaa esille ja kannustaa varsinkin pirkanmaalaista ohjelmistoliiketoimintaa.
Palkintoa konseptoi Tero Lahtinen, sen ideoita ja alustavaa suunnitelmaa esitellään
syyskokouksessa 2022 ja ensimmäinen palkinto jaetaan vuoden 2023 aikana.

3.2 Viestintä ja sisällöntuotanto

Yhdistyksen tiedotuksesta huolehtivat siihen nimetyt henkilöt yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.
Tiedotuskanavina käytetään Pitkyn WWW-sivuja (pitky.fi), jäsensähköposteja, TIVIA:n tiedotteita,
LinkedIn:n eri ryhmiä (ml. Pitky, ICT Tampere, TIVIA), Twitteriä (Pitky_ry) sekä muita julkaisuja ja
kanavia. WWW-sivuja kehitetään ja niiden sisältöä ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti. Hallitus
nimeää verkkopalveluvastaavan.

3.3 Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa toteutetaan yhteistyössä TIVIA:n kanssa. Yhdistyksen järjestämissä ja tukemissa
tapahtumissa esitellään yhdistyksen toimintaa ja yhdistyksen jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

3.4 Oppilaitos- ja opiskelijayhteistyö

Hallitus myöntää stipendejä ja apurahoja budjetissa määriteltyjen rajojen ja hyväksyttyjen
periaatteiden mukaisesti (myöntämisperiaatteet yhdistyksen WWW-sivuilta). Stipendit myönnetään
pääasiassa oppilaitosten opiskelijoille opettajan tekemän hakemuksen perusteella.

3.5 Yritysyhteistyö

Yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa pyritään järjestämään asiantuntija- ja
tutustumistilaisuuksia ajankohtaisiin alan yrityksiin, asioihin ja tuotteisiin. Yhteistyötilaisuuksia
järjestetään lisäksi yliopiston ja ainejärjestöjen kanssa. Yritysyhteistyön piristämiseksi Pitky
osallistuu aktiivisesti Tampereen kauppakamarin toimintaan.

3.6 TIVIA-yhteistyö

Yhdistys pyrkii saamaan liiton ja muiden yhdistysten kautta tarkoituksenmukaisia
koulutustilaisuuksia ym. tapahtumia Pirkanmaalle tai etäyhteydellä olemalla niissä itse aktiivinen
alullepanija. Hallitus ja liittokokousedustajat osallistuvat aktiivisesti TIVIA:n toimintaan, toimikuntiin
ja kokouksiin.

3.7 Talous

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Käytämme tarpeen mukaan hyväksi myös TIVIA:n tarjoamia
mahdollisuuksia, kuten hankerahaa.


