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Paula Miinalainen
Työskentelen konsulttina Oy Arbor Vitae Finland Ltd:ssa, www.arborvitae.fi . Kokemusta on 

kertynyt kolmekymmentä vuotta IT-konsulttina, projektipäällikkönä ja suunnittelijana. Olen ollut 
myös pitkään projektinohjauksen, systeemityön, testauksen ja laadunvarmistuksen koulutta-
jana. Toiminnanohjaus on tutuin sovellusalue ja projektinohjaus on tutuin koulutusalue. 

Harrastuksena toimin aktiivisesti useissa yhdistyksissä. Aiheet vaihtelevat tietotekniikasta poli-
tiikkaan. Systeemityöyhdistyksessä olen osallistunut aktiivisesti PrOSYn toimintaan tavoitteena 
kehittää projektiosaamista: Löytyisikö vielä uusia aspekteja parempaan projektitoimintaan?

Ilkka Pirttimaa
Työskentelen Stockmannin konsernin tietohallinnossa sovellusarkkitehtina. Olen mukana 

useissa järjestelmien kehittämishankkeissa ja tehtäväkuvanani on varmistaa, että järjestelmät 
ovat Stockmannin standardien mukaisia ja toisaalta tunnistetaan mahdolliset yhteiset toiminnot 
eri liiketoimintaryhmien järjestelmien kesken. Tehtävänäni on kehittää sovellusprojektien pro-
sesseja ja määritellä käytettäviä työkaluja ja ohjeita. Näin ollen teen paljon yhteistyötä sekä 
välinetoimittajien että sovellustoimittajien kanssa. 

Systeemityöyhdistyksessä pyrin avartamaan omia näkemyksiänä ja toisaalta tuomaan näke-
mystä, miltä asiat näyttävät tietoteknisesti asiakasorganisaation näkökulmasta.Vapaa-ajalla 
vietän aikaa perheeni kanssa esimerkiksi yhteisen musiikkiharrastuksen parissa. Kotitöihini 
kuuluu myös älytalon ohjausjärjestelmän jatkokehitys.

Kari Uusi-Äijö

Työpaikkani on tällä hetkellä kovaa vauhtia Osuuspankkileiriin menossa oleva Pohjolan Sys-
teemipalvelu. Tehtävänäni on vetää testaustiimiä sekä sen lisäksi kehittää testausta ja laatua. 
Pääosin testausasioissa olen työskennellyt kuutisen vuotta, sitä ennen muissa kehitystehtävissä, 
eli koodarina, projektipäällikkönä jne. Mutta testausnäkökulma mielessä olen 

Sytyke ry:ssä mukana ja eritoten tietenkin TestausOSY:ssä. Tietotekniikka on työllistänyt vii-
meiset viitisentoista vuotta. 

Kohta teini-ikään tulevien kaksostyttöjen omatoimisuuden kanssa lineaarisesti lisääntynyt 
vapaa-aika taas kuluu milloin minkäkin - yleensä urheilullisen - harrastuksen parissa, unohta-
matta kuitenkaan muutakin kulttuuria, eli kirjallisuutta, sohvaperunana olemista ja saunomista.

Lea Virtanen

Olen tuore yrittäjä. Yritykseni JobIT Ky tarjoaa käytännön apua tietojärjestelmähankkei-
siin. Tietojärjestelmähankkeiden johtaminen (projektien suunnittelu, organisointi ja läpivienti) 
on keskeisintä toiminta-aluettani. - Aikaisemmin olen työskennellyt noin 14 vuotta pääasiassa 
vakuutusalan tietojärjestelmähankkeiden suunnittelu ja projektien vetotehtävissä, tietohallin-
topäällikkönä ja noin 7 vuotta ICT palveluiden tuottajien puolella erilaisissa projektitoimintaan 
liittyvissä päällikkötehtävissä ja tietohallintopäällikkönä. -   

Systeemityöyhdistys on yksi niistä yhdistyksistä, joka liittyy läheisesti vapaa-aikaani ja tukee 
myös ammatillista osaamistani. Tänä vuonna panostan tiedottamisen kehittämiseen Sytykeessä. 
Muu vapaa-aika kuluu teini-ikäisten tyttärien ja ystävien parissa sekä vaihtelevissa liikuntahar-
rastuksissa.


