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Toimintasuunnitelma vuodelle
2001

Yleistä

Yhdistyksen tavoitteena on seu-
rata tiiviisti systeemityön kehitty-
mistä ja osallistua kehittä-
mistyöhön sekä jakaa aiheeseen
liittyvää ammatillista tietoutta jä-
senistölle.

Yhdistyksen keskeiset toimin-
tamuodot vuoden 2001 aikana
ovat:
• Jäsenlehti,

jossa käsitellään systeemi-
työhön liittyviä aiheita ja tie-
dotetaan jäsenistölle yhdis-
tyksen ja liiton toiminnasta.

• Kerhotoiminta,
joka jatkuvana toimintamuo-
tona tarjoaa yhdistyksen jä-
senille pysyvän mahdolli-
suuden käydä ammatillista
keskustelua systeemityö-
alueen eri aiheista.

• Jäsentilaisuudet,
joissa valittujen systeemi-
työhön liittyvien teemojen
pohjalta yhdistyksen jäsenet
voivat asiantuntijoiden kans-
sa keskustella ja vaihtaa
mielipiteitään.

• Jäsenpalvelujen kehittämi-
nen,
nimenomaan verkossa.

Kerhojen, jäsentilaisuuksien ja
lehtien teemat  haetaan systeemit-
yöhön liittyvistä ajankohtaisista ai-
heista.

Jäsenhankintaa pyritään tehos-
tamaan vuoden 2001 aikana var-
sinkin oppilaitoksien kautta.

Johtokunta tiedottaa vuonna
2001 pääasiallisesti Systeemityö-
lehden kautta. Lisäksi ilmoitellaan
aktiivisesti Tietotekniikan liiton
tarjoamien jäsenyhdistyksien
tiedotuskanavien kautta. Tarvitta-
essa tehdään jäsenkirjeitä ja lehti-
ilmoituksia sekä tiedotetaan
Internetin kautta.

Mikäli tilaisuuksia ilmenee,
tehdään yhteistyötä kotimaisten ja
ulkomaisten vastaavien yhdistys-
ten tms. kanssa.

Jäsenlehti

Sytykkeen keskeisin toiminta-
muoto on jäsenlehti Systeemityö,
jonka sisältöä kootaan kerhoista ja
alan ammattilaisilta.

V. 2001 ilmestyy neljä nume-
roa, ensimmäisen numeron teema-
na testaus.

Muita mahdollisia teemoja:
• Sujuva systeemityö (työryh-

män tuottama lehti vuoden
toiseksi numeroksi).

• Uudet päättelymenetelmät
• Parhaita opinnäytetöitä
• Historiateemanumero
• Middleware
• Ylläpito
• Euro-muutokset
• Ryhmätyöohjelmistot  ja

verkostoituminen

Lehteä toimitetaan ammatti-
maisen toimitusassistentin avulla
ja talkoovoimin. Kullekin lehdel-
le nimetään toimituskunta, joka
vastaa lehden toimittamisesta yh-

dessä päätoimittajan kanssa. Leh-
den tuottamiskulut pyritään pää-
osin peittämään ilmoitushankin-
alla.

Yhdistyksen lehteä jaetaan pää-
osin vain omille jäsenille. Lehteä
voi myöskin tilata Sytykkeen toi-
mistosta irtonumeroina tai
vuositilauksena.

Kerhotoiminta

Kerhot ovat yhdistyksen jatku-
vaa jäsentoimintaa. Kullakin ker-
holla on nimetty vetäjä. Kerhot
määrittelevät toimintamuotonsa
itse. Yhdistys antaa puitteet ker-
hojen toiminnalle.

Yhdistyksen kerhoina jatkavat
• Relaatiokantakerho liittyen

relaatiokantojen suunnitte-
luun ja tehokkuuteen. Ker-
hon teemana on vuonna
2001 työnimeltään
“Objektimallinnuksesta
hyvä relaatiotietokanta”.
Yhdyshenkilönä Marja
Kärmeniemi (marja.
karmeniemi@oracle.com).

Vuoden 2001 aikana pyritään
käynnistämään seuraavat kerhot:
• Testaus -kerho

Yhdyshenkilönä Erkki
P ö y h ö n e n , ( e r k k i .
poyhonen @nokia.com).

• Datanomit ja tradenomit -
kerho perustetaan, mikäli
Datanomit ja Tradenomit
ry:n jäsenillä on tarpeeksi
kiinnostusta kerhon perus-
tamiselle.
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Tarpeen mukaan perustetaan
muita uusia kerhoja.

Työryhmät

Vuoden 2001 aikana jatketaan
Sujuva systeemityö -työryhmän
(ent. Systeemityön tehostaminen)
toimintaa. Työryhmä tarkastelee
aihetta seuraavista näkökulmista:
• Yksilöllinen tehokkuus
• Tehokas projektitiimi
• Strategiasta hankkeeksi
• Hankkeesta käytännöksi

Työryhmän tavoitteena on saa-
da työnsä valmiiksi kevään 2001
aikana. Työn tuloksia on tarkoi-
tus julkaista (mm. Systeemityö-
lehti) ja aiheesta pitää myös
koulutustilaisuuksia.

Muita työryhmiä perustetaan
tarpeen mukaan.

Jäsentilaisuudet

Jäsenillat
Jäsenillat ovat maksuttomia

koulutus- ja keskustelu-
tilaisuuksia, joissa käsitellään
ajankohtaisia systeemityön aihei-
ta. Valitusta teemasta osallistujat
voivat keskustella tehtyjen
alustusten pohjalta. Jäseniltojen
järjestelyistä vastaavat johtokunta
ja kerhot. Vuoden 2001 aikana py-
ritään järjestämään 1 - 2 jäseniltaa.

Jäsenristeily
Myönteisen palautteen saanees-

ta risteilystä on muodostunut vuo-

Puheenjohtaja:
• Forselius Pekka,

Software Technology Transfer Finland Oy

Varsinaiset jäsenet:
• Hokkanen Päivi, SysOpen Oyj
• Holopainen Heini, TietoEnator Oyj
• Kallaperä Pirkko,

Pohjolan Systeemipalvelu Oy
• Kokko Hannu, SysOpen Object Team Oy
• Pöyhönen Erkki, Nokia
• Venäläinen Helena, FD Finanssidata Oy

Varajäsenet:
• Oksanen Minna, TietoEnator Oyj
• Laitinen Lauri, Nokia Research Center

Vuoden 2001 johtokunta

sittainen tapahtuma. Yhdistys tu-
lee tukemaan risteilyä jäsenilleen.

Hallinto ja talous

Hallintorutiinit hoidetaan
vuonna 2001 edelleen ulkopuoli-
sella toimistopalveluyrityksellä.

Kirjanpitopalvelut ostetaan
vuonna 2001 edelleen kirjanpito-
toi-mistolta.

Vuonna 2001 saatavien jäsen-
maksujen ja lehden ilmoitus-
tulojen avulla rahoitetaan yhdis-
tyksen toiminta, hallintorutiinit,
jäsenillat ja joiltakin osin myös
muut jäsentilaisuudet (risteily)
sekä lehden kustantaminen.

Vuoden 2001 liittokokousedustajat:
• Forselius Pekka

Software Technology Transfer Finland Oy
• Laitinen Lauri, Nokia Research Center
• Räisänen Silja, Pohjolan Systeemipalvelu Oy

Neljäntenä edustajana (mikäli Dtry yhdistyminen
saadaan ajallaan tapahtuvaksi):

• Venäläinen Helena, FD Finanssidata Oy

Vuoden 2001 tilintarkastajat:
• Hamina-Mäki Eija, TietoEnator Oyj
• Peltola Reijo,

Suomen Tilintarkastuskeskus Oy
(ammattitilintarkastaja)

Varatilintarkastajat:
• Jalasoja Kirsti, Helia
• Ristola Raija, Esy Oy


