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Hyvä lukija,
Tästä lehdestä on poikkeuksellisen iso painos:

Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n n. 1400 jäsenen li-
säksi n. 750 Datanomit ja Tradenomit ry:n (DT ry)
jäsentä saa tämän lehden. Toivottavasti te  uudet luki-
jat nautitte saamastanne!

Kuten toisaalla lehdessä DT ry:n johtokunnan jäsen
Minna Oksanen kertoo, olemme yhdistämässä
voimiamme. Teknisesti tämä hoitunee siten, että DT
ry yhdistyksenä lakkautetaan ja toivotamme DT ry:n
jäsenet tervetulleiksi Sytykeen jäseniksi. Tällä
yhdistymisellä toivomme saavamme molempien
yhdistyksien perinteisiin toimintamuotoihin lisää ak-
tiivisuutta ja ideoita uusiksi toimintamuodoiksi.
Toimimmehan molemmat samalla alueella: molem-
pien yhdistyksien jäsenistö koostuu ympäri Suomea
toimivista systeemityön ammattilaisista tai ammatti-
laisiksi opiskelevista. Yhdistymisen vuoksi lehtem-
me poikkeuksellisesti käsittelee laajemmin
yhdistyksemme mennyttä ja tulevaa toimintaa.

Vuoden 2001 toimintasuunnitelmasta tulet näkemään, että säilytämme toimintamuotoina perinteiset
jäseniemme arvokkaiksi kokemat toiminnat: lehti, jäsenristeily, kerho- ja työryhmätoiminta. Kahta vii-
meistä pyrimme tosissamme saamaan aktiivisemmaksi: kerhoja ollaan perustamassa näillä näkymin kaksi
uutta (testaus sekä dtry-kerho). Työryhmä-toimintaa saimmekin jo tänä vuonna aktivoitumaan Systeemit-
yön tehostaminen - kyselyyn liittyvässä työryhmässä. Tästä on poikinut uusi työryhmä: Sujuva systeemi-
työ, joka on jo toimintansa aloittanut. Tämä työryhmä aikoo saada työnsä päätökseen kevään 2001 aikana.
Toivomme runsasta osanottoa tulevaan jäsentilaisuuteen, jossa työryhmän tulokset esitellään.

Lisäksi seuraavana vuonna pyrimme tehostamaan viestintää ja nimenomaan verkossa tapahtuvaa viestin-
tää. Samoin jäsenhankintaan pyritään kiinnittämään huomiota. Ja saattaapa olla, että saamme myös vapaa-
ajan toimintaan innostusta uusista jäsenistämme: DT ry:läiset ovat perinteisesti järjestäneen mm. jäsenistössä
odotetut mikroauto-ajot. Tämä onkin viimeisimpiä “esiintymisiäni” Sytykeen puheenjohtajana. Sääntöjen
sallimat kolme vuotta tulee täyteen. Sekä johtokunnan jäsenenä (2v) että puheenjohtajana (3v) toimimani
aika on ollut todella antoisaa aikaa: olen oppinut ja saanut paljon. Haikealta tuntuukin tämä aktiivinen
yhdistystoiminta jättää. Mutta aikansa kaikella. Olen varmasti jo oman osani toimintamme uudistamiseen
antanut, takki tyhjenee ajan myötä ja ideat alkaa kalkkeutumaan. Uusien tuulien on aika puhaltaa. Toivotan
onnea ja menestystä uusien tuulien pyydystämisessä vuoden 2001 johtokunnalle!

Silja Räisänen, puheenjohtaja (kohta entinen)

 

Iloista joulua
kaikille lukijoille!


