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SYTYKE ry:n
toimintasuunnitelma 1997
Yleistä

Yhdistyksen tavoitteena on seu-
rata tiiviisti systeemityön kehittymis-
tä ja osallistua kehittämistyöhön sekä
jakaa aiheeseen liittyvää  ammatillis-
ta tietoutta jäsenistölle.

Yhdistyksen keskeiset toiminta-
muodot v. 1997 aikana ovat
• jäsenlehti, jossa käsitellään sys-

teemityöhön liittyviä aiheita ja
tiedotetaan jäsenistölle yhdistyk-
sen ja liiton toiminnasta.

• työryhmätoiminta, jossa yhdis-
tyksen jäsenet voivat oman am-
mattitaitonsa kehittämiseksi tutkia
ja selvittää systeemityöhön liitty-
viä ajankohtaisia asioita erilaisina
kehittämishankkeina.

• kerhotoiminta, joka jatkuvana
toimintamuotona tarjoaa yhdis-
tyksen jäsenille työryhmätoimin-
taa pysyvämmän mahdollisuuden
käydä ammatillista keskustelua
systeemityöalueen eri aiheista.

• jäsenillat, joissa valittujen sys-
teemityöhön liittyvien teemojen
pohjalta yhdistyksen jäsenet voi-
vat asiantuntijoiden kanssa kes-
kustella ja vaihtaa mielipiteitään.

Työryhmien, kerhojen, jäseniltojen
ja lehtien teemat haetaan systeemi-
työhön liittyvistä ajankohtaisista
aiheista.

Työryhmätoiminta

Vuodeksi 1997 on suunnitteilla
uuden systeemityöhön liittyvän
työryhmän käynnistäminen.

Työryhmien toiminta organi-
soidaan hankkeiksi, niille nimetään
vetäjä ja varataan yhdistyksen talous-
arviossa varoja kulujen kattamiseksi.
Työryhmät määrittelevät itse omat
toimintamuotonsa. Yhdistyksen joh-
tokunta pitää tiivistä yhteyttä työryh-
män vetäjiin ja seuraa hankkeiden
etenemistä.

Työryhmät kokoavat aiheeseen
liittyvää aineistoa, täydentävät tarvit-
tavaa sanastoa, tekevät käytännön-
läheisiä julkaisuja ja lehtiartikkeleita
jäsenlehteen ja järjestävät koulutus-
tilaisuuksia. Työryhmien toiminnasta

ja työn edistymisestä kerrotaan jäse-
nistölle yhdistyksen lehdessä.

Kerhotoiminta

Kerhot ovat yhdistyksen jatkuvaa
jäsentoimintaa. Kullakin kerholla on
nimetty vetäjä. Kerhot määrittelevät
toimintamuotonsa itse.

Yhdistyksen kerhoina jatkavat
STST-kerho liittyen relaatiokantojen
suunnitteluun ja tehokkuuteen ja
LAATU-kerho teemoina laadun
trendit, verkottuminen ja laatu, mit-
taaminen, prosessien kuvaaminen,
kypsyysmallit, laatupalkintokriteerit,
henkilöstön tyytyväisyys ja laatu
sekä testaaminen ja laatu.

Vuoden 1996 aikana perustettiin
uusi kerho - Intenet Applications -
joka tarkastelee kehitteillä olevia
sekä toteutettuja Internettiä hyö-
dyntäviä sovelluksia sekä sovellus-
kehityksessä käytettyä ohjelmistot-
ekniikkaa. Vuoden 1997 alussa ideoi-
daan ja käynnistetään uusi kerho,
jonka kiinnostus kohdituu systeemi-
työhän ottaen huomioon yrityksen
organisaation, työmenetelmät ja
laitteistoympäristön. Vuoden 1996
aikana lakkautettiin CASE-kerho.

Tarpeen mukaan perustetaan
myös uusia kerhoja.

Jäsenillat

Jäsenillat ovat maksuttomia kou-
lutus- ja keskustelutilaisuuksia, joissa
käsitellään ajankohtaisia systeemi-
työn aiheita. Valitusta teemasta
osallistujat voivat keskustella teh-
tyjen alustusten pohjalta. Jäseniltojen
järjestelyistä vastaavat johtokunta ja
kerhot. V. 1997 aikana pyritään
järjestämään 1 - 2 jäseniltaa.

Kansainväliset yhteydet

Mikäli tilaisuuksia ilmenee,
tehdään yhteistyötä ulkomaisten
vastaavien yhdistysten kanssa.

Jäsenlehti

Sytykkeen keskeisin toiminta-
muoto on jäsenlehti Systeemityö,
jonka sisältöä kootaan työryhmien

tuloksista, kerhoista ja alan ammat-
tilaisilta.

Jäsenlehdessä tarjotaan jäsenille
tietoa systeemityöhön ja systeemin-
suunnitteluun  liittyvistä eri yritysten
ja yhteisöjen järjestämistä koulutus-
tilaisuuksista. Yhdistyksen omista
koulutustilaisuuksista tullaan ilmoit-
tamaan jäsenlehdessä ja TIKO -
tietopankissa.

Lehteä toimitetaan talkoovoimin.
Lehden toimittamisesta vastaa pää-
toimittaja apunaan johtokunnan jäse-
niä. Lehti- ja painatuskulut pyritään
peittämään ilmoitushankinnalla.

V. 1997 ilmestyy 4 numeroa.
Vuoden 1997 jäsenlehtien aiheita
ovat mm. Tietojärjestelmien ylläpito,
Internet Applications ja Systeemi-
työympäristöt. Yhdistyksen lehteä
jaetaan pääosin vain omille jäsenille.
Lehteä voi myöskin tilata Sytykkeen
toimistosta irtonumeroina tai vuosi-
tilauksena.

Muut yhdistykset

Yhdistys on edelleen SYSTA-
yksikön jäsenenä ja voi näin tarjota
jäsenilleen mahdollisuuden osallistua
yksiön teemaryhmien toimintaan.

Tiedotus

Johtokunta tiedottaa v. 1997
pääasiallisesti Systeemityölehden
kautta. Lisäksi ilmoitellaan aktii-
visesti Tietoviikko-lehden yhdistys-
palstalla. Tarvittaessa tehdään jäsen-
kirjeitä sekä lehti-ilmoituksia. Myös
Internetin kautta tiedotusta lisätään.

Hallinto ja talous

Hallintorutiinit hoidetaan v. 1997
edelleen ulkopuolisella toimistopal-
veluyrityksellä. Kirjanpitopalvelut
ostetaan v. 1997 edelleen kirjanpito-
toimistolta.

V. 1997 saatavien jäsenmaksujen,
ilmoitustulojen avulla rahoitetaan
yhdistyksen toiminta, hallintorutiinit,
jäsenillat  sekä lehden kustantami-
nen. Tarkemmat suunnitelmat ilme-
nevät erillisestä talousarviosta.
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