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“Järkiavioliitto”
- DT ry yhdistymässä SYTYKE

ry:een
Minna Oksanen,
Datanomit ja Tradenomit ry:n
(DT ry) johtokunnan jäsen

Näinä fuusioiden ja
yhteenliittymien aikoina olemme
päättäneet pistää kortemme ke-
koon ja yhdistää DT ry:n ja
SYTYKE ry:n voimavarat.

Koko hanke alkoi siitä, kun
syyskuussa Tietotekniikan liitto ry
ja eräs kansainvälinen ohjelmisto-
toimittaja järjestivät meille
ttl:läisille illanvieton KT-messu-
jen yhteydessä. Suomalaisten
koktailkutsu small talk-taidot tun-
tien keskustelu oli kepeää ja niin-
pä jutellessamme niitä sun näitä
jotenkin keskustelu ajautui aihee-
seen vuosi 2001. Siinä sitten
huokailin sytykeläisille, että meillä
ei taida olla edes kukaan lupautu-
nut vetäjäksi. Joku siinä sitten sa-
noi kuolemattomat sanat “ Eikö
olisi järkevää yhdistää DT ry:n ja
SYTYKE ry:n toiminta?“, jota
pohtiessamme tulimme samantien
siihen tulokseen, että näinhän se
on. Samana iltana autoillessani
kotiin soitin heti puheenjohtaja-
llemme Marikalle ja ilmoitin, että
“myin” meidät Sytykkeeseen.

Hyvät ideat lähtevät liikkeelle
aina mitä yllättävimmistä tilanteis-
ta ja nyt sitten ihan oikeasti olem-
me yhdistymässä SYTYKE
ry:hyn. Molempien yhdistysten
hallitukset näyttivät välittömästi
vihreää valoa ja meillä DT ry:ssä
on jo ollut ensimmäinen päättävä
kokous. Virallisesti kai tämä teh-
dään niin, että DT ry:n toiminta
lopetetaan ja jäsenille annetaan
suora mahdollisuus liittyä
SYTYKE ry:hyn. DT ry jatkaa
toimintaa SYTYKE ry:n kerhona,
jos ja kun innostusta riittää.

Varsinkin meillä datanomeilla
ja miksei myös tradenomeilla on
tunneside tähän omaan
nimikkeeseen ja sen vuoksi olem-
me valinneet yhdistyksemme. Kui-
tenkaan tämän siteen ei ole tar-
koitus hävitä minnekään yhdisty-
misen myötä vaan mukaan olisi
tulossa uusia ulottuvuuksia. Kos-
ka olemme kaikki systeemityön
ammattilaisia, niin eiköhän tästä
saada aikaan mitä mainioin “järki-
avioliitto“ ja mikä parasta
SYTYKE ry:llä on LEHTI. Oma
Dumppimme on tieten tahtoen
haluttukin pitää jäsentiedotteena.

Toimintamme on pitkälti sa-
manlaista. Pääpaino kummankin
yhdistyksen toiminnassa lehden
lisäksi ovat olleet jäsenillat mie-
lenkiintoisine tietoiskuineen ja
yritysvierailuineen. Lisäksi meil-
lä DT ry:ssä on ollut enemmän
vapaa-ajan aktiviteettejä. Jotta DT
ry toiminta saadaan jatkumaan,
saimme oman edustajan – allekir-
joittaneen - SYTYKE ry:n halli-
tuksen varajäseneksi. Yhdistymi-
sen jälkeiset tavoitteet ovat selvät:
ylläpidetään datanomien ja
tradenomien välistä yhteyttä ja
samalla kehitetään virkistys-
toimintaa koko SYTYKE ry:n
osalta.

Maailma siis muuttuu ja me
siinä mukana. Joulukuun 10 päi-
vä ajellaan mikroautoilla DTGP
IV ja siinä samassa on toinen yh-
distymisestä päättävä kokous. Sen
jälkeen sitten kerrotaan tarinan toi-
nen osa.

Terveisin,
minna@oksanen.net


