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PÄÄKIRJOITUS

Systeemityöläinen!

Markku Niemi

Vappu on tätä kirjoitettaessa juuri 

mennyt. Työväenjuhlasta muistut-

tavalla pääkirjoitusotsikolla toivotan 

sinulle antoisia lukuhetkiä (tämä 

ei ole poliittinen kannanotto ;-). 

Kädessäsi oleva Systeemityölehti on 

projektiaiheinen. Sen on toimittanut 

PrOSY, Sytykeen projektitoiminnan 

osaamisyhteisö. PrOSY aloitti 

toimintansa tammikuussa 2005. 

Tämä lehti on PrOSYn ensimmäinen 

”projekti”. Toivottavasti ponnistus ei 

jää osaltamme ainutkertaiseksi, vaan 

saamme toimitusvastuun uudestaan 

lähitulevaisuudessa. Projektitoiminta 

on nimittäin sytykeläisten sydäntä 

lähellä: se oli systeemityön suosituin 

osaamisalue viime keväisessä jäsen-

kyselyssämme.

Lehden artikkelit heijastelevat projek-

titoiminnan monimuotoisuutta ja 

-maisuutta. Projektien haasteet ovat 

kasvamaan päin eikä projekteja ole 

ainakaan liian vähän. Olisiko jossain 

syytä painaa jarrua ja antaa ihmisille 

tilaa keskittyä harvempiin projek-

teihin? –Toive, joka ei taida toteutua 

globalisaation, kiireen ja ahneuden 

riivaamassa menossa, voisi kai todeta 

vappupuheen pitäjän hengessä.

”Kaikkien maiden systeemityöläiset, 

verkottukaa!”, kuuluisi muutaman 

vuosikymmenen takainen kutsu 

nykyaikaan muunnettuna.  PrOSY 

onkin verkottumassa toisten alan 

toimijoiden, mm. Projektiyhdistyksen 

kanssa. PRY edustaa projektitoi-

minnan laaja-alaisuuden kaikkinaista  

kirjoa. Eri toimialojen projektikoke-

muksista on systeemityöläisenkin 

virkistävää kuulla ja ottaa oppia. Eivät 

sosiaali- ja rakennusalan projek-

titkaan aina säväytä, kuten Matti 

Karvinen lehdessämme kuvaa.

PrOSYn ja Projektiyhdistyksen edus-

tajien ajatuksia on tilaisuus kuulla 

8.6. klo 17-20 Helsingin yliopistolla 

järjestettävässä kesätapahtumassa. 

Tapahtuman teemana onkin verkot-

tuminen. Yhteistyömme PRYn 

kanssa jatkuu myös syksyllä, 8.-9.11. 

pidettävän Projektipäivän yhtey-

dessä. 

Jäsenkyselyn kärkisijoilla olivat myös 

arkkitehtuuriasiat. Tätä heijastelee 

seuraavan lehden ohella tämän 

syksyisen risteilyseminaarimme 

aihe: ”Arkkitehtuurit – ”taidetta ja 

tekniikkaa”. Se pidetään 7.-9.9.2005 

perinteiseen tapaan Hki-Tukholma-

Hki reitillä. Ohjelma ja ilmoittau-

tumisohjeet löytyvät tämän lehden 

sivuilta. 

Tässä numerossa esittäytyy PrOSYn 

ohella toinenkin tuore Sytykeen 

osaamisyhteisö, ViestintäOSY. 

Mobiilien, langattomia tietoliiken-

neyhteyksiä hyödyntävien sovellusten 

kehittämisen haasteisiin paneutuva 

osaamisyhteisö välittää tietoa mm. 

paikantamisen sovelluksista.

Ansio tästä lehdestä kuuluu kirjoit-

tajien ohella PrOSYn työvaliokun-

nalle, joka koostuu systeemiprojek-

tien kokeneista konkareista. Sytykeen 

johtokunnan puolesta minulla on 

ilo kiittää  Reijo Kinnusta, Juha-

Pekka Leskistä, Paula Miinalaista, 

Jori Rätyä ja Seppo Takasta, joiden 

ponnisteluja ja verkostoja vailla tämä 

lehti olisi sisällötön.

Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

Markku.Niemi@sttf.fi 

PrOSYn vetäjä, Sytykeen johtokunnan 
jäsen


