
 
 
 
 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
 
Tivia Uusimaa 

 
 

Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry ja TIVIA:n alueellinen jäsenyhdistys 
Uudellamaalla. Pääpaino toiminnasta keskittyy pääkaupunkiseutuun. Vuosi 2022 on Tivia 
Uusimaan ry:n 51. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu vuonna 1971 nimellä Helsingin 
tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky. 

 
 

Yhdistys on tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentelevien ammattilaisen sekä ICT:stä 
kiinnostuneiden verkottunut yhteisö, joka seuraa aktiiviesti alan kehityssuuntia. 

Toiminnan painopiste 
 
 

Vuoden 2022 toiminnan painopisteenä on tarjota jäsenille myös digitaaliset puitteet ja sitä 
kautta mahdollisuus osallistua yhdistystoimintaan. Jäsenistölle tarjotaan jälleen tilaisuuksia 
ajankohtaisista aiheista, yritysvierailuja ja muita verkostoitumismahdollisuuksia sekä 
yhdistyksen muiden jäsenten että ICT-alan toimijoiden kesken. Verkostot, jäsenet ja hallitus 
suunnittelevat ja järjestävät yhdistyksen tapahtumat, jotka ovat toiminnan selkäranka. 
Tapahtumien järjestämiseen tarvitaan lisää aktiiveja ja verkostoja, eli kannustamme uusia 
asiantuntijoita mukaan yhdistyksen toimintaan. 

 
 
Verkostoituminen 

 
Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsenistönsä verkostoitumista ja ammatillisen osaamisen 
kehittymistä. Jäsenten verkostoitumisen tukeminen on yhdistyksen toiminnan keskeinen tavoite. 

 
Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia kuten esim. jäseniltoja, joissa ideoidaan 
toimintaa, yritysvierailuja, seminaareja, yhteistä näille kaikille on, että verkostoidutaan 
ja vaihdetaan kokemuksia. Jäsenillat voidaan pitää myös virtuaalisina. Lisäksi voidaan 
järjestää ajankohtaistilaisuuksia ja muita yhteistapahtumia TIVIA yhteisön tai muun 
kolmannen osapuolen kanssa.  

Yhdistys järjestää myös keskustelutilaisuuksia, joissa tietyistä aihealueista kiinnostuneet jäsenet 
kerääntyvät kehittämään ammatillista osaamistaan ja kasvattamaan kontaktiensa määrää. 



Teemme säännöllisesti yhteistyötä muiden TIVIA jäsenyhdistyksen kanssa esimerkiksi 
järjestämällä muutaman yhteisen tilaisuuden tai yritysvierailun.  

 
 
Verkostot 

 
Yhdistyksellä on ollut useita verkostoja ajatuksella, että verkostossa tapaavat yhteisön 
aihealueesta kiinnostuneet. Tällä hetkellä aktiivisesti toimii AKVA-verkosto. Verkostoihin 
halutaan ja tarvitaan uusia aktiivisia jäseniä. Myös uudet verkostot ovat tervetulleita. 

Verkostojen aktiiveille voidaan järjestää mahdollisuus yhdistyksen verkkosivujen 
omatoimiseen päivittämiseen. Tarvittaessa järjestetään sivuston ylläpitoon liittyviä 
opastustilaisuuksia. 

 
 
Tapahtumat 

 
Toivomme pandemian väistyvän, jotta tapahtumatoimintaa päästään tekemään myös 
fyysisinä eikä pelkästään virtuaalisina tapahtumina.  

Vuoden aikana järjestetään useita jäsenistöä kiinnostavia tapahtumia. Tällaisia tapahtumia 
voivat olla esimerkiksi keskustelutilaisuudet, seminaarit sekä yritysvierailut ajankohtaisiin 
aiheisiin liittyen. Voidaan järjestää myös tapahtumia, jotka ovat avoimia kaikille. 

Tavoitteena on järjestää 14 tapahtumaa vuoden aikana, hallitus on sitoutunut 8 tapahtuman 
järjestämiseen, yhteensä 6 tapahtumaa tarvitaan verkostoilta ja aktiiveilta. Tapahtumia 
järjestetään hybridimallilla, eli sekä livetapahtumina että virtuaalitapahtumina. Tapahtuman 
varsinaisena järjestäjänä voi olla verkosto tai aktiiviset jäsenet, yhteistyökumppani tai 
hallitus.  

Yhdistyksen verkostoille tai muulle tapahtuman järjestäjälle korvataan tapahtuman 
järjestämisen kulut hallitukselle toimitettua tapahtumasuunnitelmaa ja kulutositteita vastaan. 
Tapahtuman järjestäjän odotetaan viestivän aktiivisesti tapahtumasta ennen tapahtumaa ja 
tapahtuman jälkeen. 

 
 
Tiedottaminen ja viestintä 

 
Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sähköpostiviestintä. 
Yhdistyksen kotisivujen osalta keskitytään tapahtumaviestintään. Muina tiedotuskanavina 
käytetään mm. TIVIA:n jäsentiedotetta, ja yhdistyksen Facebook-, LinkedIn- ja Twitter-tilejä. 



Jäsenyys ja jäsenhankinta 
 

Yhdistyksen henkilöjäsenet saavat jäsenyyden perusteella yhdistyksen omien etujen lisäksi 
TIVIA:n järjestämät jäsenedut (ks. www.tivia.fi), kuten jäsenetulehdet, koulutuspalvelut, 
tilaisuudet ja seminaarit sekä palveluetuja. 

Kiinnostavien tapahtumien ja aktiivisen toiminnan avulla pyritään hankkimaan uusia jäseniä 
yhdistykselle. Samalla kiinnitetään huomiota jäsenten pysymiseen jäsenenä. 

Pidetään yhteyttä yhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenten suuntaan. Pyritään saamaan uusia 
yritys- ja yhteisöjäseniä. 

 
 
Hallitustyöskentely 

 
Hallitus edustaa yhdistystä sekä kutsuu koolle kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat. 
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa pois lukien kesälomakausi. Hallitus kokoontuu 
sekä keväällä että syksyllä toiminnan suunnittelun muodossa. Hallituksen kokoukset voidaan 
tarvittaessa järjestää myös virtuaalisesti tai sähköpostikokouksina. 

Hallituksen vaihtokokous pidetään toimintakauden vaihtuessa. 
 
 
Sääntömääräiset kokoukset 

 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään huhtikuun loppuun mennessä ja 
syyskokous 15. joulukuuta mennessä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksen yhteyteen 
järjestetään puheenvuoro tai esitys ajankohtaisesta aiheesta sekä mahdollisuus 
vapaamuotoiselle verkostoitumiselle. 
 
 

Yhdistyksen talous 
 

Yhdistyksen toiminnan rahoitus toteutetaan jäsenmaksujen ja mahdollisten varsinaisen 
toiminnan tuomien tuottojen kautta. 

Yhdistyksen tavoitteena on tulevanakin vuonna ylläpitää riittävä maksuvalmius, jonka 
avulla voidaan taata ympärivuotinen laadukas toiminta ja sopeutua myös muuttuviin 
tilanteisiin. 

Yhdistyksen hallitus on valmistellut myös sijoitussuunnitelman vuodelle 2022. 


