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Sytyke täytti 20 vuotta
Jari Jokiniemi,
Nokia Telecommunications Oy

Sytyke juhli 20-vuotista taivaltaan
ravintola Kaisaniemessä 12.5. Juhlalli-
suudet alkoivat puheenjohtaja Silja Räi-
säsen tervetuliaissanoilla. Pakollisen
hallituksen esittäytymisen jälkeen Tieto-
tekniikan liitto toi tervehdyksensä opin-
tojensa loppuvaiheissa olevalle systee-
mityöläiselle tarkoitetun kuuden tuhan-
nen markan stipendin muodossa.

Päivän juhlaesitelmöijiä oli kaksi.
Markus Rantapuu peilasi historiaa ja ny-
kyhetkeä toisiinsa. Kompana hän esitti
systeemityön ongelmia, ratkaisuja ja ny-
kytilaa käsittelevän esitelmän, joka iski
kaikille  tutulla tavalla suoraan ajan
hermoon ja samalla vaikutti jotenkin
nostalgiselta. Ensiesitys oli yli 15 vuotta
sitten. Markuksen sanan säilä sivalsi sil-
puksi lapsenuskomme siihen, että ny-
kysukupolvi muka osaisi tehdä jotain.
Ruusunpunaiset lasimme tulee vaihtaa
realistisemman harmaisiin. Jotain valoa-
kin sentään siintää horisontissa. Systee-
mityö saadaan taas kunniaan ja
laatu kuntoon, kunhan koko yhteiskunta
ensin täydellisesti romahtaa, niin että to-
della alimmainen pohja saavutetaan.
Risto Linturi viritti näennäisen rauhalli-
sesti täysin villin tulevaisuuden, jossa
kokemukset voidaan johtoa pitkin ladata
suoraan aivoihin ja käärmetatuoinnit
tanssivat ihon pinnalla.

Mikä erikoisinta, enemmistö Riston
kertomista laitteista on todellisuutta jo
nyt. Visioidut laitteet eivät ehkä vielä
ole kaupan hyllyillä edullisina massa-
tuotteina, mutta toimivina prototyyppei-
nä tutkimuslaboratorioissa kylläkin. Ky-
se ei ole alkuunkaan siitä, ettäkö laitteet
osattaisiin tehdä, vaan kyse on lähinnä
vain siitä, onko tuotteille sellaiset mark-
kinat, että
sillä on yhteiskunnallista merkitystä.

Sytyke jakoi kunniakirjat merkittä-
västi yhdistyksen toimintaa esiintyneille
jäsenilleen. Kunniakirjan saivat Tuija
Helokunnas, Heikki Honkela, Ari Hovi,
Kirsti Jalasoja, Jorma Järvinen, Eija
Kalliala, Veikko Kehä, Merja Korpela,
Tapio Lahdenmäki, Lauri Laitinen,
Risto Nevalainen, Jorma Nikunen, Erkki
Rajala, Anneli Rantanen, Raija Ristola,
Silja Räisänen, Pentti Salmela, Arvo
Somermeri ja Tapani Talikainen.

Oleellinen osa iltaa oli tietenkin ys-
tävien tapaaminen ja keskustelu mitä
moninaisimmista aiheista. Tarinaa isket-
tiin niin Texas Instrumentsin käyttöjär-
jestelmistä kuin Dostojevskin kirjoista.
Ja tietenkin siitä, mitä kaikkea on viime
vuosikymmeninä ja -aikoina tapahtunut.
Jäsenkuntaamme on elämän kaikilta alu-
eilta ja se näkyi vilkkaana ajatusten-
vaihtona ja laajalti hypähtelevinä ideoi-
na. Juhla-aterian lomassa seurattiin
vauhdikasta tanssiesitystä, jonka tarjosi
showryhmä Comets. Illan päätteeksi
tanssijat opettivat myös yleisön 30-luvun
tanssien saloihin. Tukevan jytinän ja
tanssin tahdit tarjosi Tomi Parkkonen
Trio.

Sytykkeen 20-vuotisjuhla oli hauska
ja ainutkertainen tilaisuus. Tilaisuuden
järjestäneet Päivi Hokkanen ja Hannu
Kokko ansaitsevat suurkiitoksen!

Seuraavana kymmenlukuna laitetaan
yhtä hyväksi!
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