Tieto- ja viestintätekniikan
ammattilaiset ry

Yhdessä enemmän
TIVIA (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry)

TIVIAn ja jäsenyhdistysten päätoimintamuotoja

on tieto- ja viestintäalan johtava, puolueeton järjestö

ovat verkostoitumisen lisäksi tutkimus-, koulutus- ja

Suomessa. TIVIA toimii sekä henkilö- että yritysjäsen-

tiedotustoiminta. Niiden avulla jäsenet saavat jatkuvasti

tensä verkostona ja jäsenyhdistystensä valtakunnalli-

ajankohtaista tietoa alan kotimaisesta ja kansainvälisestä

sena kattojärjestönä.

kehityksestä.

TIVIAn tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaami-

Tutustu nettisivuillamme mm. seuraaviin tutkimuksiin:

sen ja arvostuksen kehittäminen sekä tietotekniikka-

• IT-barometri: vuosittainen laaja tutkimus IT:n

alan kasvun edellytyksistä huolehtiminen.

merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminnan
ja IT-johdon näkökulmasta

Tietotekniikka lisää todistetusti tuottavuutta.
TIVIA sidosryhmineen tekee töitä sen eteen, että
yhä useampi ymmärtäisi miten Suomen kilpailukykyä
voidaan parantaa ICT:tä hyödyntämällä.
Valitse oma jäsenyhdistyksesi seuraavilla sivuilla esiteltyjen paikallis- ja teemayhdistysten joukosta ja saat
yhdistykseen liittymällä käyttöösi myös kaikki TIVIAn
tarjoamat edut!

• IT-ura-tutkimus: palkkatutkimus, jossa tutkitaan
mm. alan palkkakehitystä, ammattilaisten urakehitystä
sekä työtyytyväisyyttä
• Tietohallintojen johtaminen Suomessa: vuosittainen
kartoitus tietohallinnon johtamisen tilasta sekä hallintotavoista ja tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyöstä
• Professional e-Competence in Europe: Euroopan
komission teettämä selvitys eurooppalaisten ICTammattilaisten osaamistasosta
• ICT-alan myynnin esteet: tutkimus toimialan myynnin
esteistä, kehittämismahdollisuuksista ja alan kuumista
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Alueelliset
yhdistykset

puheenaiheista
Lähde mukaan tapahtumiin ja tutustu laajaan

10

Teema- ja
opiskelijayhdistykset

JÄSEN

20
Osaamisyhteisöt ja
-verkostot

ICT-ammattilaisten verkostoon! www.tivia.fi

SAVOTKY – Savon Tietojenkäsittely-

POKAT – Pohjois-Karjalassa toimi-

yhdistys on Tieto- ja viestintätek-

van Pokat ry:n tavoitteena on edis-

niikan ammattilaiset ry:n (TIVIA)

tää tietotekniikan käyttöä ja toimia

jäsenyhdistys, jonka tarkoituksena on olla yhdysside

alan harrastajien sekä ammattilaisten verkostona niin

tietotekniikan parissa työskentelevien ihmisten ja yh-

kotona, koulussa kuin työpaikalla. Järjestämme aktiivisesti

teisöjen välillä. Savotky järjestää jäsenistölleen erilaisia

verkostoitumistilaisuuksia jäsenillemme ja yksi tällainen

koulutustilaisuuksia ja yritysvierailuita,

on kuukausittainen After Work -tapaaminen. Tarjoamme

sekä vapaa-ajan tapahtumia. Savotkyn

jäsenistöllemme tuoreita tutkimustietoja sekä uutisia jä-

ja TIVIAn jäsenenä pääset osallistumaan

Kuopio

sentiedotteissamme. Korttelinörttitoimintaa olemme teh-

yhdistyksen järjestämiin koulutus-

neet jo 10 vuoden ajan. Korttelinörttimme auttavat koti-

tilaisuuksiin. savotky.net

käyttäjiä tietokoneen käytön pulmissa, antavat käytön
opastusta sekä auttavat tietotekniikan

ESATKY – Etelä-Saimaan Tietojen-		

hallinnassa ja hankinnassa. Tule tutus-

käsittely-yhdistys ry on vuonna

tumaan toimintaamme ja liity pohjois-

1972 perustettu paikallinen

karjalaisten aktiivisten ICT-ammattilais-

tietojenkäsittely-yhdistys. Jäsenistö koostuu pääosin

Joensuu

ten joukkoon! pokat.fi

Lappeenrannassa pääpaikkaansa pitävien yritysten
henkilöstöstä sekä muiden Etelä-Karjalassa sijaitsevien

KYTKY – yhdistyksen toiminta-ajatuksena

paikallisten pk-yritysten työntekijöistä. Tehtäväänsä

on toimia Kymenlaakson talousalueella

yhdistys hoitaa järjestämällä koulutustapahtumia,

tieto- ja viestintätekniikan piirissä, sitä

tutustumiskäyntejä, pitämällä yhteyksiä muihin vastaa-

lähellä työskentelevien ja siitä kiinnostunei-

viin yhdistyksiin ja laajempiin yhteenliittymiin sekä hankkimalla ja välittämällä
tietoja alan kehityssuuntauksista sekä
järjestämällä erilaisia tapahtumia.

den yritysten, yhteisöjen ja yksityisten hen-

Lappeenranta

esatky.fi

kilöiden yhdyssiteenä, tukien näiden yhteisiä pyrkimyksiä
sekä edistäen tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman
tehokasta hyväksikäyttöä ottaen huomioon taloudelliset
ja inhimilliset seikat. Vuosittaista toimintaamme
ovat mm. osallistuminen Kaakon yhdistysten

ITKY – Imatran Tietojenkäsittely-

(Itky, Mitty, Esatky) syysolumppialaisiin,

yhdistys (ITKY ry) on maamme

sääntömääräiset vuosikokoukset, asian-

ensimmäinen paikallinen tietojen-

tuntijavierailut ja urheilulliset työkuntoa

käsittely-yhdistys. Se perustettiin jo vuonna 1965 nimellä

Kouvola

edistävät tapahtumat. kytky.fi

Imatran ATK-Kilta. Yhdistys järjestää seminaareja ajankohtaisista aiheista. ITKYläiset ovat osallistuneet myös

MITTY – Mikkelin Tietotekniikkayhdistys ry

yhdistysten välisiin ”olumppialaisiin”, jotka pidetään

eli MITTY toimii Etelä-Savon alueella. Yhdis-

yleensä syksyisin. Jäsenet tapaavat toisiaan mm.

tys on tietotekniikasta kiinnostuneiden 		

kevät- ja syyskokouksissa, sekä liikunnan

yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen

merkeissä. Tutustu toimintaamme ja
liity aktiivisten ICT-ammattilaisten
joukkoon! itky.fi

Imatra

verkosto. Mittyn tavoitteena on
tarjota ajantasaista tietoa ICT:stä ja mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää osaamista.
Liittymällä mukaan voit vaikuttaa
toimintamme sisältöön. mitty.fi

Mikkeli

VSTKY RY – Varsinais-Suomen 		
Tietojenkäsittely-yhdistys ry
– tuttavallisesti Vätsky – on vuonna
1967 perustettu aatteellinen yhdistys. Sen tarkoituksena
on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien henkilöiden, yhteisöjen ja yhteistyökumppanien aktiivisena
yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana Varsinais-Suomessa.

ETKY RY on TIVIAn jäsenyhdistys ja sen

Tavoitteenamme on tukea varsinaissuomalaisten IT-

toimialueena on Etelä-Pohjanmaa ja

ammattilaisten identiteettiä ja verkostoitumista. Tarjo-

Pohjanmaa. ETKYn tarkoitus on olla

amme jäsenistöllemme verkostoitumiskanavan niin

yhdyssiteenä jäsenistölleen tukien heidän
ammatillisia pyrkimyksiään ja edistäen

ammatillisten kuin vapaa-ajan aktiviteettien puitteissa.
Pyrimme vaikuttamaan IT-alan myönteiseen kehittymi-

tietotekniikan tehokasta hyväksikäyttöä inhimilliset

seen paikallisesti sekä valtakunnallisesti.

ja taloudelliset näkökohdat huomioiden.

Valtakunnallinen vaikuttaminen tapahtuu
TIVIA ry:n ja sen yhteistyökanavien kautta.

Turku

Järjestämme jäsenillemme myös virkistystoimintaa ja etuja erilaisiin tapahtumiin.
Löydät meidät myös Facebookista

Liity ja verkostoidu! vstky.fi

Vaasa
Seinäjoki

www.facebook.com/EtkyRy. etky.fi
SATKY – Satakunnan Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n tärkein

KPTTY RY (Keski-Pohjanmaan Tietotekniikka-

tehtävä on edistää Satakunnan

yhdistys) toimii Keski-Pohjanmaan lisäksi

alueen IT-alan ammattilaisten, opiskelijoiden ja harrastajien verkostoitumista. Järjestämme yhteistä vapaa-ajan

TIVIAJÄSENYHDISTYS

Pietarsaaressa. Järjestämme jäsenillemme
vierailuja alueemme yrityksiin ICT-kohteisiin painottuen. Lisäksi järjestämme

toimintaa, jonka lomassa pääset tutustumaan uusiin
IT-alan ihmisiin. Toimintamme vaihtelee yhteisestä

mahdollisuuksien mukaan ammatillisia

urheilusta aina elektroniikka- ja ohjelmisto-

tapahtumia ja seminaareja. Toivotamme

pajoihin hauskanpitoa unohtamatta.
Tutustu toimintaamme ja liity mukaan!
satkynet.fi

kaikki ICT:n piirissä työskentelävät ja

Pori

Kokkola

asiasta kiinnostuneet mukaan
yhdistyksen jäseneksi. kptty.fi
ASTERISKI RY on Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö ja yksi TIVIAn opiskelijayhdistyksistä. Järjestön tarkoituksena on huolehtia oppiaineemme opiskelijoiden
edunvalvonnasta, järjestää jäsenilleen
monipuolista toimintaa ja toimia yhdyssiteenä muihin ainejärjestöihin niin
paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.
asteriski.fi

Turku

		KANTTI (Kanta-Hämeen Tietotekniikka		

yhdistys ry) on Hämeenlinnan alueella

		

toimiva ICT-ammattilaiset kokoava

yhdistys. Mitäpä olisi yhdistystoiminta ilman verkostoitumisen mahdollisuutta? Kantti ry on järjestänyt jäsenilleen
vuosittain erilaisia retkiä, joissa on voinut
solmia uusia kontakteja muiden jäsenten
kesken. Lisäksi tarjoamme arvokasta
tietoa siitä mihin ICT ala on menossa.

Hämeenlinna

Liity mukaan! kantti.org
		 LATKY RY:n (Lahden Tietojenkäsittely
		 yhdistys) tarkoitus on edistää tietotekniikka		 alan kehitystä Lahdessa. Toimintamme
TIVIAJÄSENYHDISTYS

painottuu verkostoitumiseen ja yhdessä
oloon mm. kahdesti vuodessa kokousten

yhteydessä isompi tilaisuus, viikoittain tapaamme toisiamme sählyn merkeissä. Vuoden 2016 aikana
vietämme yhdistyksen 50-vuotisjuhlia.
Tutustu toimintaamme ja liity Lahden
		KETKY – Yhteistyötä, koulu-

alueen IT-ammattilaisten joukkoon!

		

latky.fi

tusta ja virkistystä keski-

		suomalaisille ICT-alan
ammattilaisille, opiskelijoille ja alasta

Jyväskylä

kiinnostuneille. ketky.fi
PITKY RY on kaikenlaisten pirkanmaalaisten ICT-ihmisten yhteisö. Pitkyn toimintaa
ovat koulutukset, pienet ja isot seminaarit,
ekskursiot ja viihtymistilaisuudet (kuten
jokakeväinen Pitky GP). Tilaisuudet ovat
useimmiten jäsenille ilmaisia. Kerhot, kuten ICT Ladies
Pirkanmaa ja PM Club Tampere ovat tärkeä osa toimintaamme. Teemme asioita alueen oppilaitosten kanssa
(mm. Testauspäivä ja Projektinhallintapäivä
TTY:n kanssa). LinkedIn:ssä meillä on avoin
keskusteluryhmä Pitky ja Twitter-tunnuksemme on Pitky_ry. Mikset liittyisi?
pitky.fi

Tampere

Lahti

		BLANKO RY on Oulun yliopiston
		tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoi		

den ainejärjestö ja yksi TIVIAn opiske-

lijayhdistyksistä. Järjestämme tapahtumia jäsenillemme
ympäri vuoden ja tärkeimpinä näistä ovat ekskursiomatkat ja yritysvierailut alallamme toimiviin yrityksiin sekä
lukuisat pirskeet, joissa on mahdollisuus verkostoitua
opiskelujen ohella. Toimimme myös välikätenä
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja
opiskelijoiden välillä ottamalla osaa
		LAPTY RY (Lapin Tietotekniikka-		

koulutuksen kehittämiseen ja uusien

		

yhdistys) toimii ICT-ammattilaisten

opiskelijoiden rekryämiseen.

		

ja -yritysten sekä ICT-alasta kiinnos-

blanko.fi

tuneiden verkostona Lapin ja erityisesti Rovaniemen
alueella. Järjestämme useita verkostoitumistilaisuuksia
jäsenillemme. LapTY järjestää vuosittain useita tapahtumia ja asiantuntijaluentoja sekä yritysvierailuja. Tapahtumista voidaan mainita myös verkostoitumisen merkeissä järjestetyt syysretket, edelliset Pyhätunturille ja Leville,
seuraavat retket suunnitellaan kiinnostavien tapahtumien
yhteyteen kuten Ruskaswingien. Lisäksi syyskokousten
yhteydessä on perinteiset teatteriesitykset sekä tietysti
pikkujouluhengessä järjestetty illallinen kuuluvat jäsenille
järjestettäviin tilaisuuksiin. Lisäksi tarjoamme jäsenistöllemme tuoreita tutkimustietoja sekä
uutisia jäsentiedotteemme muodossa.
Tutustu toimintaamme ja liity satojen

Rovaniemi

aktiivisten ICT-ammattilaisten joukkoon!
lapty.fi
		POTKY – Potkyä uralle ja elämään! 		
		Pohjois-Pohjanmaan Tietojenkäsittely		

yhdistys ry yhdistää alueensa ICT-am-

mattilaiset, alalle opiskelevat ja yritykset. Potky järjestää
jäsenistölleen erilaisia tilaisuuksia ja ajanvietettä.
Olemme pitäneet grillijuhlia, pikkujouluja,
teatteri-iltoja ja tehneet jopa ryhmämatkan
Italiaan! Tervetuloa verkostoitumaan
ja nauttimaan hyvästä seurasta! potky.fi

Oulu

Oulu

		AKVA (Aktiiviset
		

Vaikuttajat) on Hetkyn

		

vanhin verkosto. Se

Hetkyn
verkostot

perustettiin vuonna 1979. Verkosto haluaa
edistää jäsentensä laaja-alaista osaamista ja henkilökohtaista kehittymistä. AKVA tarjoaa esitelmiä, koulutusta,
yritysvierailuja ja keskustelufoorumin jäsenille. Verkosto
järjestää myös vuosittaisen Hetkyn golf-kilpailun.
Löydät meidät myös Facebookista.
		GLOBAL CLUB -verkoston piirissä

Global
Club
		pohditaan
kansainvälistymiseen,
		

globalisaatioon ja kulttuurien kohtaa-

miseen liittyviä haasteita sekä yksilön että yrityksen
tasolla. Verkoston tilaisuuksissa kuullaan mm. kansainvälistyneiden yritysten edustajia ja kulttuurien kohtaamisen
asiantuntijoita.
		ICT LADIES -verkoston tarkoituksena
on toimia tietoalalla toimivien naisten
		

kontaktiverkostona. Tavoitteena on

kehittyä ammatillisesti, tutustua ajankohtaisiin uutuuk		HETKY – Helsingin Tietojenkäsittely		

yhdistys ry on tieto- ja viestintä-

		

tekniikan parissa työskentelevien sekä

ICT:stä kiinnostuneiden ammattilaisten verkostoitunut
yhteisö. Seuraamme aktiivisesti ICT-alan kehityssuuntia ja toimimme aktiivisena vaikuttajana. Tarjoamme
jäsenillemme erinomaiset yhteisölliset puitteet sekä
mahdollisuuden ammatilliseen ja henkilökohtaiseen
kehittymiseen. Järjestämme vuosittain kymmeniä ajankohtaisia tilaisuuksia, jotka ovat jäsenillemme pääosin
maksuttomia. Hetkyssä saat myös oivan mahdollisuuden vaikuttaa eri verkostoissamme. Investoi itseesi,
verkostoidu ja viihdy kollegoiden joukossa.
Tutustu etuihimme ja liity mukaan!
hetky.fi
hetkyajassa.fi

Helsinki

siin sekä luoda hyödyllisiä kontakteja saman alan naisiin.
Järjestämme vuosittain kahdeksan tapahtumaa ja kesäisen
seminaariristeilyn jäsenistöllemme. Tutustu toimintaamme myös Facebook- ja LinkedIn-sivustoillamme.
Liity mukaan fiksuun porukkaan!

		ITU-VERKOSTO

ITU-verkosto
		– Avainsanoja ITUn
		

toiminnassa ovat sen

Hetkyn
verkostot

arvot: ILO, TULEVAISUUS ja UUDISTUMINEN.
ITU käsittelee ihmisläheisiä aiheita, kuten persoonallisuuden ja luovuuden kehittämistä, kommunikaatiota,
henkilökohtaista kasvamista ja hyvinvointia. Toiminnan
tavoitteena on lisätä jäsenistön ymmärtämystä ihmissuhteista ja ihmisten välisestä yhteistyöstä ja tilaisuuksien teemat liittyvät läheisesti myös esimiestyöhön ja
johtamiseen. Hyvinvointiteema on ollut erityisen vahvasti esillä eri muodoissaan koko ITUn historian ajan.
		YRITTÄJYYSVERKOSTO on vertais-

YRITTÄJYYS
		
V E R K O S T O

		

verkosto yrittäjille ja yrittäjyydestä
kiinnostuneille. Verkosto tarjoaa

hetky.fi

yrittäjille tilaisuuden oppia uutta ja verkostoitua niin sosiaalisessa mediassa kuin tilaisuuksissakin, joita järjestetään pitkin vuotta yleensä ns. after work –tilaisuuksina.
YKSI
KAIKKIEN on edesauttaa uusien yritysten syntymistä
Tavoitteena
JA KAIKKI KAIKKIEN
PUOLESTA
sekä
yrittäjien rahoitus-, markkinointi-, ideointi- ja liike-

toimintaosaamista. Tavoitteena on luoda myös vahva
kasvavien yritysteen ja yrittäjien verkosto, jolle juuri nyt
Suomessa on tarvetta. Tilaisuutemme tukevat yrittäjien
jaksamista ja kasvattavat ymmärrystä niin alan uusista
suuntauksista kuin kansainväliseen toimintaan liittyvistä
asioistakin.

		TIETOHALLINTO-VERKOSTO keskittyy

Tietohallinto		
verkosto
		

operatiiviseen johtamiseen, toimeenpanoon ja käyttöönottoihin liittyviin

haasteisiin, palvelujen rajapinnassa toimimiseen ja
palvelujen prosesseihin, kuten myös tietohallinnon
sekä toimittajien ja asiakkaiden väliseen yhteistyöhön.
Verkoston tarkoituksena on lisätä jäsentensä keskinäistä
verkostoitumista, kehittää operatiivista tietohallintotoimintaa ja edistää hyvää tietohallintotapaa.
		TIETOLIIKENNE-FOORUMI toimii

hetky.fi

Tietoliikenne		
foorumi
		

jäsentensä tietoliikennealueeseen
liittyvien aiheiden puolueettomana ja

vapaaehtoisena keskustelufoorumina, jossa on mahdollista vaihtaa ajatuksia alalla tapahtuvista muutoksista
ja muutosten vaikutuksista sekä synnyttää keskustelua
tietoliikenteen nykytilasta ja kartoittaa sen
uusia mahdollisuuksia.

			

ITKO – Valtakunnallinen IT-kouluttajat ry

			

on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnos-

			

tuneita uusista pedagogisista lähesty-

mistavoista ja kouluttavat tieto- ja viestintätekniikkaa tai
käyttävät sitä opetuksessaan. IT-kouluttajissa voit osallis-

Valtakunnalliset
teemayhdistykset

tua maksuttomiin jäsentilaisuuksiin ja webinaareihin sekä
keväisin edulliseen Tallinnan seminaariin. Vuosittain yhdistys palkitsee tvt-opettajan perusasteella, toisella asteella
ja korkea-asteella. itko.tivia.fi
		

PC-KÄYTTÄJÄT RY:n toimialueena on koko

			

FiSTB – Finnish Software Testing

		

Suomi. Tapahtumat, kuten erilaiset teema-

			

Board, FiSTB, on ISTQB :n Suomen

		

illat ja yritysvierailut sijoittuvat tavallisesti

			

paikallisjärjestö ja se vastaa suoma-

		

pääkaupunkiseudun alueelle. Yhdistyksellä

laisen näkökulman ja osaamisen tuomisesta kansainvä-

		

on paljon sellaisia jäsenetuja, joita voi hyö-

liseen yhteistyöhön sekä koordinoi useiden kansallisten

dyntää koko maassa. Tutustu toimintaan ja liity mukaan!

työryhmien toimintaa. FiSTB järjestää Suomessa seuraa-

pcuf.fi

®

via ISTQB -sertifiointikokeita:
®

• Perustaso (koe suomeksi ja englanniksi)
• Perustaso – Ketterä testaaja laajennus
(koe englanniksi)
• Jatkotaso – Test Manager, Test Analyst ja Technical 		
Test Analyst -osiot (kokeet vain englanniksi)
• Asiantuntijataso – Test Management and

			

SIY – Suomen Internetyhdistys ry 		

			

toimii Suomen Internetasiantuntijoita

			

yhdistävänä organisaationa sekä levittää

tietoutta Intenetistä. SIY on Internet Societyn (ISOC) Suomen osasto nimellä ISOC Finland sekä ICANN:n loppukäyttäjiä edustavan At Large -organisaation suomalainen

Improving the Testing Process

maajärjestö. Toiminnassaan SIY ottaa kantaa julkishallin-

(kokeet vain englanniksi)

non sääntelyyn sekä järjestää tapahtumia ajankohtaisista

FiSTB akkreditioi koulutusyrityksiä, joilta voit kysyä pe-

aiheista. SIY:n teemoina ovat Internetin teknologioiden ja

rustaso- ja jatkotasokoulutusta. Toimimme yhteistyössä

hallinnan kehittyminen. siy.fi

TIVIAn kanssa ja järjestämme FiSTB Testing Assembly
-seminaareja. fistb.fi

		

TKTS – Tietojenkäsittelytieteen Seura ry

		

toimii tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden

			

ILF – ICT Leaders Finland ry on

		

ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden

			

liiketoiminnan ja tietohallinnon 		

		

henkilöiden yhdyssiteenä. Seuraan kuuluu

			

johtamisen ammattilaisille tarkoitettu

		

tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, tietojen-

valtakunnallinen teemayhdistys. ILF tuottaa jäsenilleen

käsittelytieteestä kiinnostuneita atk-ammattilaisia sekä yh-

laadukasta sisältöä ja arvokkaita verkostoitumismaah-

teisö- ja yritysjäseniä. Seura pitää yllä vuosittaisia Tietojen-

dollisuuksia mm. yleisötilaisuuksien ja seminaariensa

käsittelytieteen päiviä, julkaisee Tietojenkäsittelytiedelehteä

kautta. Tutustu toimintaan ja liity mukaan! ilf.fi

sekä palkitsee vuosittain ansiokkaita opinnäytetöitä. tkts.fi

1

			

TTRY – Tietoturva ry on Suomen suu-

			

rin tietoturva-ammattilaisten verkosto.

			

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena

KÄYTETTÄVYYSOSY – KäytettävyysKäytettävyysOSY
		

		

OSY edistää käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen aitoa huomiointia järjes-

on toimia yhteistoiminnan edistäjänä tietoturva-alalla ja

telmäkehityshankkeissa. Toivotamme tervetulleiksi

jäsentensä yhdyssiteenä, sekä edistää hyvien tietoturva-

yhteisöön niin järjestelmän kehittäjien kuin hankkijoiden

tapojen noudattamista kaikilla tietoturvan osa-alueilla.

edustajat. KäytettävyysOSYn toiminta ja foorumit luon-

Yhdistys tukee myös jäsenistön ammattitaidon kehitty-

nollisesti kattavat käytettävyys- ja käyttökokemusasiat

mistä. Näkyvimpänä toimintamuotoina ovat erilaisten

myös yleisemmällä tasolla. Kiinnostuneet myös tuote-

tapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja yritysvierai-

kehityksen parissa ovat tervetulleita KäytettävyysOSYyn,

luiden järjestäminen sekä laadukkaan ajankohtaisen

samoin kuin alalla toimivat tutkijat.

tietoturvasisällön tuottaminen yhteistyötahojen
tilaisuuksiin Twitter: @tietoturva_ry

tietoturva.fi

		
		
Flow

FLOW-osaamisyhteisö tarkastelee 		
työn sujuvuutta, flow-tilaa, motivaa-

			

SYTYKE RY yhdistää tietojärjestelmä-

		

			

työn ammattilaiset. Julkaisemme

eri näkökulmista. Pelillisyys (gamification) on yksi tällä

			

Sytyke-lehteä ja järjestämme vuosit-

hetkellä pinnalla oleva tekniikka, johon liittyy paljon

tain seminaareja ja teemailtoja ajankohtaisista aiheista.

tiota, innostusta ja niihin vaikuttamista

hypeä ja väärinymmärrystä.

Tuemme osaamisyhteisöjä, joiden jäsenet välittävät
toisilleen aihepiiriensä syvällistä tietoa ja trendejä.
Palkitsemme vuosittain vaikuttavimman alan opinnäytetyön. Vahvuutemme on laaja-alainen jäsenistömme

		

		
TestausOSY
Finnish Association of Software Testing

		

TESTAUSOSY edistää testauksen asiaa
ja sen parissa toimivien ihmisten
yhteistyötä Suomessa. Olemme

aina koodaajista toimitusjohtajiin ja opettajista myynnin

Sytykkeen osaamisyhteisö, mutta mukaan voi liittyä

ammattilaisiin. sytyke.org

vaikkei olisi Sytykkeen jäsen – kaikki testausmieliset ovat
tervetulleita. Meitä onkin jo lähes tuhat. Liity jäseneksi

		

Kaos
		
		

KAOS – Kokonaisarkki-

Sytykkeen
tehtuurin osaamisyhteisö
OSYt

nettisivuillamme (testausosy.fi) ja tule mukaan LinkedInryhmämme (TestausOSY - FAST) keskusteluihin.

KAOS pyrkii edistämään

liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä suomalaisessa elinkeinoelämässä, yrityksissä, julkishallinnossa ja yhteisöissä. Yhteisön jäsenistö
muodostaa aktiivisen liiketoiminta- ja kokonaisarkkitehtiverkoston. Yhteisön tavoitteena on kehittää kokonaisarkkitehdin ammatti-identiteettiä ja kasvattaa alan
osaamista elinkeinoelämässä ja julkisessa hallinnossa.
Yhteisö on aktiivinen ja se järjestää teematilaisuuksia.

Sytykkeen
OSYt

tivia.fi
Twitter: @TIVIAry
facebook.com/TIVIAry
Linkedin: http://goo.gl/6loJ8z

