SAVON TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY
HISTORIIKKI 1973-1983
Pentti Tarnanen

Tietojenkäsittelyn yleistyminen Savo-Karjalan talousalueella alkoi 1960luvun puolessavälissä yhdessä kolmannen sukupolven
tietokonelaitteistojen kanssa. Ensimmäinen tietokonelaitteisto Kuopiossa
oli Verohallinnon IBM1401, joka sai seurakseen Tietosavo Oy:öön
General Electricin valmistaman GE415 laitteiston huhtikuussa 1966.
1970-luvun alkupuolella oli talousalueella jo useita kymmeniä atkammattilaisia. Tällöin todettiin tarvittavan foorumi kokemusten- ja
ajatustenvaihtoa varten nopeasti kehittyvällä alalla työskentelevien
ykslöiden ja yhteisöjen välille. Edellämainittu johtikin sitten SavoKarjalan Tietojenkäsittely-yhdistyksen perustamiseen 26.10.1973 ja
liittymiseen Tietojenkäsittelyliitto ry:n jäsenyhdistykseksi.
1973
Perustetun yhdistyksen ensimmäisen hallituksen muodostivat: Seppo
Polojärvi (pj), Jouko Riihijärvi (vpj), Juhani Helander, Jyrki Kajala, Aimo
Laitinen, Anna Ruutu ja Jorma Välimäki.
Perustamisen ajankohdan huomioiden ei yhdistyksellä ollut vuoden 1973
aikana mainittavaa toimintaa. Jäseniä yhdistyksellä oli vuoden lopussa 25
henkeä.
1974
Vuodelle 1974 valittiin edellinen hallitus uudelleen lähes
muuttumattomassa kokoonpanossa. Ainoan poikkeuksen muodosti Kauko
Vainikainen, joka korvasi Jorma Välimäen. Lisäksi sihteeriksi valittiin
Mirja-Leena Heikkinen.
Toiminta alkoi varsin aktiivisesti. Kevätkauden aikana pidettiin
keskustelutilaisuus aiheena "Ohjelmointityön tehostaminen ja
ohjelmistotuotteet". Alustajana tilaisuudessa toimi Markus Rantapuu
Systek Oy:stä. Kevään ohjelmistoon kuuluivat myös tutustuminen
A.Ahlströmin tehtaisiin Varkaudessa sekä ATK-Englannin kielikurssi,
joka pidettiin Kuopion Teknisen oppilaitoksen kielilaboratoriossa.
Syyskaudella pidettiin teemailta aiheesta "Tietokonepolitiikka Suomessa".
Toimintavuosi huipentui vuosikokoukseen ja pikkujoulun viettoon 28.11.
Jäsenistöä yhdistyksellä oli 79 toimitavuoden aikana. Näistä oli 6
liikejäsentä.

1975
Puheenjohtajana toimintavuoden aikana toimi Pekka Lehkonen ja
hallituksen muina jäseninä seuraavat vuosikokouksen valitsemat henkilöt:
Leo Pakarinen (vpj), Hilkka Aitlahti, Esa Kolehmainen, Asa-Matti
Lyytinen, Esko Poikolainen, Jorma Savolainen ja Kauko Vainikainen.
Kevätkaudella järjestettiin teemailta aiheesta: "Suomen datasiirtoverkko"
ja "Kokemuksia toiminnasta kehitysyhteistyötehtävissä Sambiassa".
Yhdistys järjesti ryhmämatkan Leningradiin 11-13. 4. Retkelle osallistui
13 henkilöä. Liikuntaa harjoitettiin patikoimalla Kuopiosta Vuorelan
Kuntoutumiskeskukseen 10.9. missä ilta päätettiin kuluttamalla viimeiset
voimanrippeet tanssiparketilla. Jäsenistöä yhdistyksellä oli 103 henkeä.
Toimintavuoden aikana suoritettiin myös kysely alueen yritysten atkkoulutustarpeesta sekä tehtiin yhdistysesite. Yhdistys vaikutti omalta,
varsin merkittävältä, osaltaan siihen, että Kuopion Kesäyliopistossa voitiin
järjestää tietojenkäsittelyn approbatur kurssi. Toimintavuosi huipentui
8.12. pidettyyn syyskokoukseen joka jatkui pikkujoulun merkeissä
iltapaloineen.
1976
Toimintavuoden hallitus muodostui seuraavaksi: Pentti Tarnanen (pj),
Kari-Matti Kaukonen, Pentti Kolehmainen, Pekka Lehkonen (vpj), Ilkka
Matilainen, Jaakko Vepsäläinen. Varalle valittiin Leo Pakarinen ja Seija
Siltasalmi. Hallituksen sihteerinä toimi Irmeli Pitkänen.
Toimivuoden päätapahtumat olivat sääntömääräisten kokousten lisäksi
yhdistyksen järjestämät "Pietietokoneet ja etäiskäyttö" koulutuspäivät,
mitkä pidettiin Hotelli-Ravintolakoulu Savoniassa 27.10. sekä
ryhmämatka Riminille 12.-20.9. Koulutuspäivän tulos muodostui erittäin
hyväksi mitattiinpa sitä sitten yhdistyksen tai osallistujien mittapuulla.
Taloudellinen tulos kohensi yhdistyksen talouden aivan uudelle tasolle,
mahdollistaen jäsenpalvelujen merkittävänkin lisäämisen.
Tutustumiskäyntejä suoritettiin Kuopion Korkeakoulun
laskentakeskukseen sekä Raninin oluttehtaalle. Savon Sanomille pidettiin
"tilauskurssi" atk:n hyväksikäytöstä. Lisäksi käynnistettiin tutkimus
yhdistyksen toimialueen atk-toimintojen kartoittamiseksi. Tulosten
analysointi siirrettiin seuraavalle toimintavuodelle. Henkilöjäseniä
yhdistyksessä oli toimintavuoden lopulla 139.
1977
Vuoden 1976 syyskokouksen valitsema hallitus toimi seuraavassa
kokoonpanossa: Pentti Tarnanen (pj), Juhani Kaisanlahti, Seppo Ahokas,
Kullervo Ryynänen, Kari-Matti Kaukonen (vpj) ja Seija Siltasalmi.
Varajäseninä Ilkka Matilainen sekä Asa-Matti Lyytinen.

Edellisenä toimintavuotena käynnistetyn atk-käyttötutkimuksen analysointi
suoritettiin loppuun ja tutkimuksen tulos toimitettiin
Tietojenkäsittelyliittoon ja tuloksen yhteenvedosta lähetettiin kopiot
kyselyyn vastanneille yrityksille. Toukokuussa vieraili Kalevi Kontinen
esitelmöimässä aiheesta "Johtaminen ja tietojenkäsittely Neuvostoliitossa".
Kevätkaudella järjestettiin iltaopiskeluna "Tosiaikainen tietojenkäsittly"
kurssi. Koulutus tapahtui Kauppaoppilaitoksen tiloissa osallistujamäärän
ollessa ilahduttavan runsas. Vapaa-aikaa kulutettiin Tahkovuoressa mäkeä
laskien ja saunoen. Matkailuvietin tyydyttämiseksi tutkittiin
mahdollisuuksia vierailla Moskovassa joissakin alan yrityksissä tai
laitoksissa. Tämä ei kuitenkaan onnistunut isäntien puolesta ja hanke
raukeni. Jäsenmäärän kehitys jatkui voimakkaana toimintakauden aikana
ollen n. 200 vuoden lopussa. Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulu
pidettiin 24.11. hotelli Atlaksessa.
1978
Toimintavuosi 1978 kului Toivo Partasen toimiessa yhdistyksen
puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet olivat: Olli Angervuori, Alvar
Lahtinen, Ilkka Matilainen, Pentti Tarnanen (vpj) ja Jaakko Vepsäläinen.
Varajäseninä toimivat Heikki Koivulehto ja Kullervo Ryynänen. Sihteerin
tehtäviä hoiti Marjatta Väisänen.
Vuoden merkkitapaus oli eittämättä yhdistyksen järjestämä "Atk-ostajan
päivä", joka pidettiin 24.-25.10. hotelli Savoniassa. Päivien ohessa oli
myös laitenäyttely, jossa oli puolenkymmentä laitetoimittajaa mukana.
Tuloksellisesti päivät onnistuivat varsin hyvin niin osallistujien
kommenttien, kuin talouden puolesta. Vuoden aikana suoritettiin
yritysvierailuja seuraavasti:
Kuopion Puhelinyhdistys 15.3.
Keski-Suomen TKY:n vieraana 26.5.
Saastamoinen Yhtymä Oy Tukkuliike 10.5.
Savon Voima Oy 12.9.
Rissalan lennonjohto 13.11.
Yhdistys järjesti myös ryhmämatkan Hannoverin messuille 24.-27.4. sekä
KT-näyttelyyn Helsinkiin 11.10. Keski-Suomen TKY vieraili yhdistyksen
vieraana 24.2.
Virkistystoiminnan puolelle kirjattakoon jalkapalloottelu SAVOTKYTietosavo, jonka tulos oli 7-1.
Syyskokous pidettiin 14.12. jonka yhteydessä juhlittiin yhdistyksemme 5vuotistaivalta.
1979

Toimintavuoden hallitus sai seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja
Seppo Tolvanen ja jäseninä Seppo Ahokas, Hilkka Aitlahti, Kari-Matti
Kaukonen, Jouko Madetoja, Timo Pekkanen, Juha Rissanen ja Pentti
Sopanen. Sihteerin tehtäviä hoiti ansiokkaasti Seija Siltasalmi.
Koulutustoiminnan puitteissa järjestettiin mikrotietokoneen
rakentamiskurssi, joka onnistui erinomaisesti. Osallistujia oli noin
kaksikymmentä. Koulutus tapahtui Pohjois-Savon ammattioppilaitoksessa.
Tutkimustoiminnan puolella aloitettiin alueen laitteistokartoitus, jonka
yhteydessä lähetettiin tiedustelu lähes 700 yritykselle. Tulosten analysointi
siirtyi seuraavalle toimintavuodelle. Suurin ponnistus tapahtui kuitenkin
tutkittaessa mahdollisuuksia järjestää "Atk-toimittajien kiertue"
yhdistyksen toimialueella. Kiertueen järjestämisestä jouduttiin kuitenkin
luopumaan hankkeeseen liittyvien talodellisten riskien vuoksi. Tuloksena
saatiin kuitenkin n. 1000 yrityksen rekisteri toimialueeltamme.
Toimintavuoden loppupuolella aloitettiin "Atk-ostajan päivät -80"
järjestelyt. Virkistystoiminnan puolella olivat seuraavat tapahtumat:
Teatterimatka Joensuuhun 10.5.
Ulkoilutapahtuma Mattilassa 11.6.
Vierailuja suoritettiin Savon Sellu Oy:öön ja KOP:iin. Strömberg Data
vieraili Kuopiossa esittelemässä tuotteitaan. Syyskokous pidettiin Hotelli
Atlaksessa 27.11. Kokousta jatkettiin perinteellisesti pikkujoulun
merkeissä.
1980
Kari Laulainen toimi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana
toimintavuoden ajan. Muilta osin hallitus muodostui seuraavaksi: Ari
Böhm, Heikki Koivulehto, Marja Kuusisto, Timo Pekkanen, Jukka
Ruusinen, Terho Rytkönen. Sihteerinä jatkoi Seija Siltasalmi.
Vuoden päätapahtumaksi kohosi jälleen "Atk-ostajan päivät", jotka
pidettiin 25.-26.3. Hotelli Savoniassa. Päivät onnistuivat suunnitelmien
mukaisesti ja mukana oli 6 näytteilleasettajaa ja n. 40 luennoille
osallistunutta vierasta. Palaute päivistä oli myönteistä ja taloudellinenkin
tulos oli hyvä. Teknisellä sektorilla jatkoi mikrokerho siitä mihin
edellisenä vuotena kurssilla päästiin. Kerho kokoontui
Ammattioppilaitoksella kerran viikossa. Ansiokkaana vetäjänä toimi Jukka
Ruusinen. Tutkimustominnan puolella saatettiin laitekartoitus loppuun.
Tutkimustoiminnan vetäjänä toimi Pentti Sopanen. Virkistystoiminnan
lähtölaukaus tapahtui laskiaisena pulkkaviestillä Antikkalassa. Vastakkain
ketkäpäs muut kuin SAVOTKY ja Tietosavo. Virkistäytymistä jatkettiin
5.6. risteilemällä Puijo-laivalla Kallavedellä. Toimintavuoden aikana
Tietojenkäsittelyliitto perusti Tietojenkäsittelyliitto ry:n
tutkimuskeskuksen, jonka käyntiinlähtöä myös yhdistyksemme tuki
rahalahjoituksella.

Yhdistyksen vieraina kävivät:
Imatran Tky 26.9.
Frank Moser, Pertec Computer Corp. 30.10. aiheenaan
"Distributed Data Processing".
Syyskokous pikkujouluineen pidettiin 27.11. Hotelli Puijonsarvessa.
1981
Kullervo Ryynänen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi
toimintavuodelle. Muut hallituksen jäsenet olivat: Ari Böhm, Heikki
Koivulehto (vpj), Kari Laulainen, Heikki Nuutinen, Jukka Ruusinen, Pertti
Ruuskanen ja Lauri Räsänen. Sihteerin tehtävissä toimi Marja Kuusisto.
Kevätkaudella järjestettiin Tietojenkäsittelyliiton koulutuspakettiin
kuuluva "Toimistoautomaatio 80-luvulla" tilaisuus 12.5. motelli IsoValkeisella. Käytännön järjestelyissä oli mukana myös
konttorirationalisointiyhdistyksen paikallisosasto. Syyskaudella vieraili
Marita Kaatrala 29.10. luennoimassa aiheesta "Tietokoneet ja
työympäristö". Mikrokerho jatkoi kokoontumistaan
Ammattioppilaitoksella. Virkistystoiminnan puitteissa pidettiin seuraavat
tilaisuudet:
Laskiaisrieha Antikkalassa 26.2.
Rantakalamatka Ritoniemeen laivalla.
Jälkimmäiseen tilaisuuteen osallistui 76 risteilijää, mikä saattoi olla
kaikkien aikojen ennätys yhdistyksen virkistystilaisuuksissa.
Syyskokouksen ja pikkujoulun pitopaikkana toimi hotelli Kuopio 9.12.
1982
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtajana
Heikki Nuutinen ja muina jäseninä Toivo Partanen (vpj), Jukka Immonen
(osan vuotta), Maritta Korhonen, Yrjö Jokinen, Pertti Ruuskanen (osan
vuotta), Kullervo Ryynänen ja Pekka Tikkanen. Sihteerinä toimi Marja
Kuusisto.
Toimintavuoden alussa yhdistysrekisteriin vietiin sääntömuutos, jonka
perusteella yhdistyksen nimi muutettiin "Savon Tietojenkäsittelyyhdistykseksi", koska Karjalan alueelle oli muodostunut riittävä potentiaali
oman yhdistyksen perustamiseksi. Maaliskuussa järjestettiin
Tietotekniikan viikko, johon sisältyi 12 tilaisuutta, laitenäyttely ja
mikrotietokoneseminaari. Tilaisuuksiin osallistui n. 450 henkeä ja
näyttelyssä kävi kaksi tuhatta vierasta. Tietotekniikan viikon yhteydessä

yhdistyksemme toiminta Tietotekniikan viikon yhteydessä yhdistyksemme
toiminta näkyi varsin hyvin lehdistössä ja kuului alueradiossa. Tuolloin
saamamme julkisuus oli poikkeuksellisen suuri koko yhdistyksemme
tuonaikaisen historian valossa. Tietojenkäsittelyliitto arvosti osuuttamme
viikon järjestelyissä poikkeuksellisen korkealle. Marraskuussa pidettiin
kaksi tilaisuutta aiheina:
Tietojen paloturvallinen säilytys
Tietoliikenne.
Virkistystoiminnan puolella pidettiin perinteellinen Laskiaistilaisuus
Antikkalassa, minkä jälkeen hiet huuhdeltiin pois Cumuluksen saunassa.
Kesäkuussa purjehdittiin taas Ritoniemeen varsin suurella ryhmällä. Matka
oli ilmeisen antoisa osallistujien kommenteista päätellen.
Syyskaudella järjestetyn yhdistyksen logon suunnittelukilpailun voitti
Anne Kaitila, jonka ehdotusta päätettiin kehittää edelleen.
Jäsenistön määrä oli toimintavuoden loppupuolella 253 henkilöjäsentä ja
10 yhteisöjäsentä.
1983
Juhlavuotemme hallitus toimii seuraavassa kokoonpanossa:
Puheenjohtajana Heikki Nuutinen sekä muina jäseninä Martti Ikonen,
Tapio Soininen, Pekka Tikkanen, Mikko Eloranta, Anne Kaitila, Toivo
Partanen sekä Esko Huttunen.

