
Systeemityö 4/2008
25

On taas syssy eli se aika vuodesta kun hou-
kutellaan uusia aktiiveja mukaan SYTYKEn ja 
sen osaamisyhteisöjen toimintaan. Lupasin 
kirjoittaa muutaman rohkaisevan rivin sel-
laista harkitseville :-).

Johtokunnan jäsenenä ja myöhemmin osaa-
misyhteisöaktiivina on minun mielestä ollut hyvä 
seurata alan menoa ja trendejä. Järjestämällä 
aktiviteetteja kuten esitelmä- ja puhetilaisuuksia 
ja tekemällä Systeemityö-lehteä oppii väkisin itse 
substanssistakin.  Siinä sivussa tulee kokemusta 
myös työelämässäkin hyödyllisistä käytännön tai-
doista. SYTYKEn laivaseminaarin järkäily oli itsel-
leni kokemus, jonka nojalla uskalsin päivätöissäkin 
sellaisen tarjoilla eräälle kansainväliselle jengille 
ja ihan hyvinhän se meni. 

Eihän se puhujien ja kirjoittajien, sponsoreiden 
ym. metsästäminen, yhdistyksen lakisääteisten 
velvoitteiden hoitaminen ja muu toiminnan jär-
jestäminen toki aina herkkua ole, mutta SYTYKEN 
tapaisessa hyvähenkisessä porukassa kommel-
luksetkin naurattavat. Meno ei ole niin kuoleman 
vakavaa kuin päivätöissä, joten uusiakin juttuja 
tulee kokeiltua herkemmin yhdistyksen sallivassa 
ilmapiirissä. 

Jos meno ei yhdistyksen vakielimissä silti miel-
lytä, voi SYTYKEn siipien suojiin perustaa oman 

aihepiirin mukaisen kerhon eli osaamisyhteisön. 
Siihen yhdistys suorastaan kannustaa ja tarjoaa 
monenlaista, rahallistakin, tukea. 

Puhdasta viihdettäkin on ollut mukavasti tar-
jolla etenkin laivaseminaareissa ja johtokunnan 
suunnitteluseminaareissa. Hyvässä porukassa on 
hauskaa melkein missä tahansa ja ruotsinlaivojen 
meinigin kaikki tietävätkin. Suunnitteluseminaa-
reista mieleenpainuvin oli ehkä urheiluhenkinen 
Vierumäen viikonloppu, joka aloitti johtokunnan 
kevät/syyssuunnitteluseminaarien perinteen. 
Puheenjohtajana tuolloin ollut Helena Venäläinen 
kunnostautui sen toiminnan käynnistäjänä. Eikä 
hullumpi meno ollut keväisessä Suomenlinnassa-
kaan, vaikka retkeilyhousut punaviinillä tuhriin-
tuivatkin Helenan purjeveneen keikkeessä... vai 
mikähän se syy olikaan.

Mutta nyt on siis minulle tullut aika väistyä 
SYTYKE-aktiviteettien järjestämisestä; aika aikaa 
kutakin. Toivottavasti yhdistys löytää uusia, 
innokkaita toimijoita. Vapaaehtoistyö on mukavaa 
ja opettavaista kun sen oikein oivaltaa. Oma jut-
tunsa on sekin, että CV:ssä tai työhaastattelussa 
antaa vapaaehtoistyöhön aktiivinen osallistumi-
nen hyvän kuvan . Tärkeintä on kuitenkin se, että 
antamalla saa, Tommi Hellstenin paradokseja lai-
natakseni.
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ent. SYTYKE ry:n johtokun-
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