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Hallitus v. 2006

Helena Venäläinen, FM, puheenjohtaja
Työskentelen tällä hetkellä Osuuspankkikeskus Osk:ssa kehittämis- ja projektienvetotehtävissä. 

Tätä ennen olen toiminut vuosia sovelluskehitysyksikön vetäjänä ja hankkinut melkoisen koke-
muksen laajojen rahoitusalan tietojärjestelmien rakentamisesta, projektityöstä sekä sovelluske-
hittäjien osaamisen kehittämisestä.

Harrastan kasvatustieteen ja haitarinsoiton opiskelua sekä purjehtimista. Sytyke ry:n puheen-
johtajana  toivon voivani edistää systeemityön ammattilaisten verkostoitumista, yhteisöllistä sys-
teemityötiedon kehittämistä sekä yhteisten merkitysten luomista - luovasti ja viihtyisästi.

Jori Räty, vpj.
Toimin SysOpen Digia Integration Oy:ssa vastuualueena laatu ja liiketoiminnan tuki. Ennen 

nykyroolia toimin johtavana konsulttina ja projektijohtajana erilaisissa hankkeissa, kuten ERP ja 
CRM integroinneissa sekä verkkoliiketoimintastrategioiden laatimisessa.Harrastan erilaista liikun-
taa, kuten golfi a, elokuvia ja “sekalaisten asioiden projektointia”.

Markku Niemi
Työskentelen Helsingin yliopiston tutkimuspalveluissa projektipäällikkönä. Tehtäväni on kehit-

tää tutkimusprojektien hallinnan menetelmiä ja tietojärjestelmiä. Lisäksi olen partneri Software 
Technology Transfer Finland Oy:ssä. Kokemusta tietotekniikkaprojekteista on kertynyt 20 vuotta.
Systeemityöyhdistyksessä edistämäni asiat liittyvät arvatenkin projektitoiminnan kehittämiseen, 
minkä merkeissä olen myös Projektiyhdistyksen jäsen. Pääosin vapaa-aika kuluu kuitenkin per-
heen, ystävien ja liikuntaharrastusten parissa.

Tarja Raussi, Datanomi
Työskentelen tällä hetkellä Tieturi Oy:ssä systeemityön asiantuntijana. Työhöni kuuluu sys-

teemityön eri osa-alueiden kuten vaatimusmäärittelyn, UML:n ja menetelmistöjen koulutusta 
sekä ohjelmistotoimittajille että -tilaajille. Koulutuksen lisäksi konsultoin ja tutoroin erityisesti 
vaatimusmäärittelyä, mutta myös muita systeemityön osa-alueita. Ennen Tieturia kokemusta 
erilaisista ympäristöistä ja sovellusalueista on kertynyt 20 vuoden ajalta ’oikeissa töissä’ projek-
tipäällikkönä ja systeemisuunnittelijana.Työn vastapainoksi harrastan laulamista sekä kuorossa 
että yksin. Harrastuksen “vakavuutta” kuvastaa se, että olen jopa opiskellut yksinlaulua Itä-Hel-
singin musiikkiopistossa. Laulamisen lisäksi luen scifi ä ja dekkareita silloin kun ehdin. Ja nyt olen 
mukana tässä työhön liittyvässä harrastuksessa eli Sytykkeessä toimien mm. laivaseminaari-työ-
ryhmässä ja web-työryhmässä.

Lauri Laitinen
Kainuussa kasvanut, Oulussa opiskellut, Espooseen etsiytynyt. Opiskeltuani aluksi matema-

tiikkaa, tähtitiedettä, teoreettista fysiikkaa jne. totesin, ettei totuus löydy materian pienimmistä 
osasista vaan toisiinsa kytkeytyneiden järjestelmien käyttäytymisestä. Prof. Kerolan koulukunnan 
kasvatteja - systeemiteoreettinen näkökulma. 

ICT-uralla olen toiminut mm. henkilöstöhallintojärjelmien (Tietotehdas) ja rahoitusjärjestelmien 
(Unic) kehittäjänä, Tietotekniikan tutkijana (VTT) ja oman yrityksen toimitusjohtajana. Vuodesta 
1995 lähtien Nokian Tutkimuskeskuksen senior-tutkijana pääasiassa tulevaisuuden (yli 4 vuotta) 
matkapuhelin järjestelmien standardisointiin liittyvissä tehtävissä. 

SYTYKE ry:n toimintaan tulin 90-luvun alussa työryhmien kautta. Valittu SYTYKE ry:n hallituk-
seen ensimäisen kerran vuonna 1993. 12 vuotta (1994-2005) Systeemityölehden päätoimittajana. 
SYTYKE ry:n liittokokousedustajana vuodesta 1994 alkaen. Tietotekniikan liiton vaalivaliokunnan 
puheenjohtaja vuodesta 2001 alkaen. Toiminut myös PC-käyttäjät ry:n hallituksen puheenjohta-
jana 3 vuotta.


