1993 - 2003

EDI-Leidit 10 vuotta - 1993 - 2003
EDI-Leidit syntyi vuonna 1992 pikkubussiin kaamoksen pimentämänä syysiltana Levin ja Rovaniemen välille.
Olimme palaamassa VR:n EDI-projektin
päättäjäisretkeltä ja istuimme projektista
väsyneinä auton takapenkillä. Keskustelu
autossa poukkoili projektista pois ja siihen
takaisin.
Olimme muutamaan otteeseen jo aikaisemmin kommentoineet projekteihin osallistuvia mukavia, mutta, ah, niin saamattomia miehiä. Auton pimeydessä keskusteluun tuli lisää voimaa ja jonkun mielestä
saatoimme jopa kuulostaa feministiterroristeilta. Mutta keskinäisen uhon ja retostelun kautta haettu voima, ja toisaalta ympäristön avulla todistettu oikeassaolon oikeutus johti ajatukseen, jonka kantavana
voimana oli 'Naiset, EDI-projektien sielu,
sydän ja moottori'!
Rovaniemen lentokentälle saavuttuamme keskustelun päätti Seppo Auvisen
ehdotus perustaa EDI-eukoille yhdistys.
Katsoimme hetken toisiamme, ja seuraavalla viikolla lähti kutsu yli kymmenelle
sillä hetkellä tuntemallemme naiselle, joka
teki töitä EDI:n piirissä.
Ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa 1992 ja paikalla oli 12 naista. Päätös yhdistyksen perustamisesta syntyi, samoin kuin päätös lähteä suunnittelemaan
yhdistyksen toimintaa ja sääntöjä seuraavan vuoden tammikuussa Leville. Ensimmäisellä Levi-matkalla vuoden 1993 tammikuussa oli mukana yhdeksän leidiä.
Retki oli todennäköisesti onnistuneempi
kuin kukaan meistä osasi ennakolta odottaa. Tämä johti siihen, että sen jälkeen joka
vuoden tammikuussa EDI-Leidit ilmestyvät Leville kuin peipot kevääseen.

Tässä yhteydessä on syytä kiittää noita
ensimmäisiä uudisraivaajaleidejä, jotka
loivat vankan perustan nyt jo vuosikymmenen täyttävälle yhdistykselle. Mutta ennen kaikkea lämmin halaus ja valtavan
suuri kiitos kaikille EDI-Leideille, jotka
ovat omalla panoksellaan vaikuttaneet
EDI-Leidien uskomattoman hienon hengen
syntymiseen. On epätodennäköistä, että
missään maailmassa on niin hienoa porukkaa, kun Suomen EDI-Leidit, jossa toisen
ihmisen kunnioitus ja ymmärtäminen ei
ole ainoastaan sanahelinää.
Vähintään yhtä suuren kiitoksen ansaitsevat yhdistyksemme kymmenet kannatusjäsenet. Ilman heidän taloudellista panostaan yhdistyksemme toimintamahdollisuudet olisivat jääneet rajallisemmiksi.
Vankan talouden ansioista meillä on ollut
mahdollisuus järjestää antoisia seminaareja
sekä virkistävää vapaa-ajan toimintaa
kohtuullisin kustannuksin.
Siis vielä kerran - upeille EDI-Leideille
ja kannatusjäsenille mahtava kiitos näistä
kymmenestä, totisesti ikimuistoisesta vuodesta!
Helsingissä, 24.3.2003

Pirjo Tahvanainen ja Ina Mickelsson

Tervehdys EDI-Leidien 10-vuotisjuhlajulkaisuun
On erittäin myönteistä, että samalla
alalla työskentelevät naiset hakeutuvat
yhteis-työhön. Verkostoista saa tietoa, uusia ajatuksia ja innostusta. Erityisen ilahduttavaa on, että myös perinteisesti miehisille aloille syntyy naisverkostoja. Tietotekniikan ja kuljetusten aloilla naisten panosta on kovasti varaa lisätä. Toivottavasti
EDI-Leidit on kannustava esimerkki
muillekin näiden toimialojen naisille.
Naisten asema työelämän vaikuttajapaikoilla ja päätöksenteossa on Suomessa kohentunut nopeasti. Poliittisilla avainpaikoilla on nyt niin vahva naisedustus, että
se herättää huomiota ulkomaillakin. Kuitenkaan esimerkiksi yritysten ylimmässä
johdossa naisia ei vielä ole vielä kovinkaan paljoa. Sanotaan, että naisilta vaaditaan enemmän osaamista uralla edetäkseen
kuin miehiltä. Olen ehkä jäävi ottamaan
tähän kantaa, mutta omien tietojen ja taitojen syventäminen ei ainakaan koskaan
ole turhaa.
EDI-Leidit ovat monella tapaa edelläkävijöitä. Monilla heistä on ratkaisevan
tärkeitä tehtäviä tietotekniikan soveltamisessa. Jo kymmenen vuotta toimineessa
verkostossa on näkemystä ja ymmärrystä
sähköisestä kaupankäynnistä ja tietoyhteiskuntakehityksen merkityksestä. Nyt
se on oivallettu yleisemminkin, sillä yksi
uuden hallituksen neljästä politiikkaohjelmasta on tietoyhteiskuntaohjelma. Valinta
osoittaa, että on ymmärretty, miten tärkeää
on löytää uusia toimintatapoja taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi, yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja kansalaisten hyvinvoinnin
lisäämiseksi.

EDI-Leideillä on paljon annettavaa
sähköisen kaupankäynnin ja tiedonsiirron
edistämisessä, niin julkisessa hallinnossa
kuin yksityisessä sektorissa ja niin kotimaassa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.
EDIFACT-standardilla on edelleen merkityksensä yritysten tietojärjestelmien välisen kommunikoinnin standardina. Se saa
yritysten tietojärjestelmät ikään kuin puhumaan samaa kieltä. Tänä päivänä televerkko ja Internet liittävät yritykset globaaliin viestintäverkkoon. Jotta tietojärjestelmät voivat tehokkaasti kommunikoida keskenään, tarvitaan jatkuvaa standardien ja tietojärjestelmien kehitystyötä.
EDI-Leidit ovat ottaneet aloitteen omiin
käsiinsä huolehtiessaan jatkuvasti ammatillisesta kehityksestään.
Toivotan yhdistykselle ja sen jäsenille
parhainta menestystä tulevissa haasteissa!
Kansliapäällikkö Juhani Korpela
Liikenne- ja viestintäministeriö

Yhdistyksen perustaminen
Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin
26.5.1993 Kemira Oy:ssä Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 16 innokasta leidiä,
Tarja Haantio, Aila Janatuinen, Elina Juvonen, Arja-Liisa Korpela, Aino Lammi,
Arja Manelius, Ina Mickelsson, Tuuni
Mikkola, Vuokko Pitkänen, Outi Rainio,
Kaarina Rintamäki, Helena Roine-Taylor,
Helena Silvonen, Pirjo Tahvanainen, Irmeli Todd ja Seija Wrang.
Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 19.4.1995.
Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään nainen,
joka omalla asiantuntemuksellaan ja panoksellaan on edesauttanut EDI:n käyttöönottoa Suomessa tai muualla maailmassa.

Yhdistyksessä voi olla varsinaisten jäsenten lisäksi kannatusjäseniä. Kannatusjäsen voi osallistua yhdistyksen kokouksiin, mutta hänellä ei ole kokouksissa äänivaltaa. Kannatusjäsen voi olla mies tai
nainen. Yhdistyksen kokous voi kutsua
kunniajäseniä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Hallitus hyväksyy
yhdistyksen uudet jäsenet kirjallisen tai
suullisen hakemuksen perusteella.
Nyt, vuonna 2003, yhdistyksessä on jäseniä 89 ja kannatusjäseniä 54.
Arja Manelius

Arja Manelius, puheenjohtaja 1993 1996:
ENSIMMÄISET VUODET

Minulla aika ensimmäisenä puheenjohtaja hurahti todella nopeasti. Aika antoi
minulle monta hyvää kokemusta, joista
olen saanut hyötyä tulevalle toiminnalleni.
Muistan, kun tulin Turusta perustamiskokoukseen ja matkassani oli ajatus toimia
taustajoukkona. Olen Turusta ja muut pääkaupunkiseudulta. Olin kuitenkin jo Levillä tammikuussa ja sitten sen jälkeen
sähköpostilla ottanut kantaa yhdistyksen
syntymiseen ja sääntöjen muodostamiseen.
Niin siinä kokouksessa sitten kävi, omaksi
suureksi hämmästyksekseni, että minusta
ehdotettiin puheenjohtajaa ja myös minut
ainoana ehdokkaana valittiin. Olin tietysti
tyytyväinen ja ylpeä saamastani luottamuksesta.
Olin puheenjohtajana kaksi kautta.
Muistan miten hallituksen kokoukset usein
pidettiin Kilossa hotelli Espoossa (nyk.
Scandic Espoo). Näin siksi, että siihen minun oli helppo tulla Raisiosta työpäivän
jälkeen ja myös toisaalta lähteä kokouksen
jälkeen kotiin Turkuun. Tämä sopi muillekin ja siinä varmasti auttoi kokouksen aikana tarjottu voileipä.
Kahden ensimmäisen vuoden aikana
hallitus käsitteli monia uusia asioita ja
olimme mukana mielenkiintoisissa projekteissa. Teimme EDI oppaan, johon mo-

net meistä kirjoittivat; Eija Aspelin, Helena Roine-Taylor, Mari Äyräväinen ja
minä. Avustimme ATK-Instituutin opiskelijoita ja pääsimme Inan avustuksella
mukaan TELTRAN-projektiin, järjestimme JRT kokouksen yhteyteen Vanhassa
Satamassa kansainvälisen EDI-Leidit kokouksen, jossa kerroimme muiden maiden
naisille omasta toiminnastamme. Tämän
kokouksen mahdollistivat jäseniämme ja
kannatusjäseniämme edustavien yritysten
lahjoitukset. Inan ja Henkun yhteydet pitivät meidät koko ajan hermolla siitä mitä
EDI-maailmassa tapahtuu. Inan ansiosta
taisimme näinä vuosina myös luoda yhteydet Epätieteelliseen seuraan. On hienoa,
että Inan innostus on jatkunut näin pitkään,
hän aloitti sihteerinä ja on nyt puheenjohtaja.
Teimme t-paitoja ja pinssejä ja koska
olin puheenjohtaja, toimitus tapahtui Turusta
Näinä
vuosina
EDI-urani
oli
kuumimmillaan. Siitä on jo monta vuotta,
kymmenen. Olen vähitellen siirtynyt urasta
toiseen ja vihdoin päätynyt hoitamaan
henkilöstöä ja kauas EDI-maailmasta ja
Helsinkiin. EDI-Leidi on kuitenkin aina
leidi ja EDI on mielessä monien vuosien
aikana hankkimieni ystävien ansiosta.

Sirkka-Leena Holmberg, puheenjohtaja
1997 - 2000:
OPPIMISTA, VERKOTTUMISTA JA
KANSAINVÄLISTYMISTÄ

EDI-Leidien puheenjohtajuus siirtyi
minulle Arja Maneliukselta vuosikokouksessa 10. helmikuuta 1997.
Käydessäni läpi EDI-Leideistä kokoamaani arkistoa, sattui silmääni artikkeli,
jonka olin juuri samaisena päivänä
10.2.1997 kirjoittanut EDISTY-lehteen.
Artikkelin otsikko kuului ”Miten ajauduin
kuljetusalalle ja EDI astui elämääni ?” EDI
astui elämääni lopullisesti v. 1993, kun
siirryin VR Cargon EDI vastaavaksi. Siitä
lähtien EDI ja EDI-Leidit ovat olleet osa
elämääni.
EDI-Leideihin minut rekrytoitiin melkein saman tien. Perustajajäsenet Ina ja
Pirjo kertoivat minulle yhdistyksestä eikä
ylipuhumisen tarvetta ollut. Olinhan ollut
Transpointilla
ainoana
naispuolisena
myyntitykkinä melkein kymmenen vuotta.
Siinä ajassa oppi ymmärtämään naisverkoston tarpeen ja tuen. Ensimmäiseen kokoukseen
eli
perustamiskokoukseen
26.5.1993 en osallistunut, mutta seuraavaan kylläkin. Olen itse suunnattoman ylpeä EDI-Leidien syntymäpäivästä 26. toukokuuta, onhan se myös oma syntymäpäiväni. Vuosia on tosin minulle kerääntynyt
monikertaisesti.

Vuonna 1997 astuin siis ruoriin Arjan
jälkeen, jonka hyvässä opissa olin ollut
kaksi vuotta varapuheenjohtajana. Keväällä 1997 järjestettiin heti jäsenistölle
suunnittelupalaveri syksyn toiminnan
suunnittelemiseksi. Uudelle hallitukselle
oli viestitetty, että EDI-Leidit eivät järjestä
tilaisuuksia, joihin kannatusjäsenet olisivat
motivoituneita tulemaan.
Tunsimme piston sydämessä ja järjestimme kannatusjäsenten ja EDI-Leidien
yhteistilaisuuden Datatiellä 13.5. Ohjelmassa oli Datatien ja EDI-Leidien esittelyt
sekä kannatusjäsenille esitetty kysymys:
Mitä kannatusjäsenet haluavat EDI-Leideiltä? Kannatusjäsenet peräänkuuluttivat
tilaisuuksia, joissa edistetään EDIä, kehitetään aatetta, opitaan tuntemaan yritykset
ja toinen toisensa. Nämä ovat vieläkin
paikkansa pitäviä toivomuksia. Profiilin
kohotus oli paikallaan.
Niinpä toukokuun 23.-24. päivä suunnittelimme matkaavamme Tallinnaan kansainvälisyyttä käsittelevän laivaseminaarin
merkeissä. Laivalle oli suunniteltu luentoja ja maissa oli tarkoitus tavata Viron
EDI-Leidit lounaan merkeissä. Osanottajavähyyden vuoksi matka peruttiin ja uusi
aika katsottiin elokuun 29. päiväksi, jolloin
seminaari pidettiin alkuperäisen ohjelman
mukaisesti. Viron EDI-Leidien kanssa
tämä oli jo toinen tapaaminen, ensimmäinen oli kesäkuussa 1995.
Kansainvälistä yhteistyötä EDI-Leidit
olivat viritelleet jo edellisvuonna Joint
Rapporteurs’ Team -kokouksen yhteydessä
maailman muihin EDI-Leideihin. Panostuksistamme huolimatta kansainvälinen
yhteistyö ei koskaan ottanut tuulta purjeisiin. Mutta väliäkö sillä, jos kotimainen
EDI-Leidi yhteisö kannatusjäsenineen on
aktiivinen.
Lokakuussa vietettiin jäseniltaa logistiikan merkeissä. Marraskuulle virittelimme
vierailua Lahteen Uponorille, jotta tapahtumia järjestettäisiin muuallakin kuin Helsingissä. Valitettavasti vierailu piti perua
osanottajien vähyyden takia. Tästä syystä
tilaisuudet päätettiin edelleenkin keskittää

Helsinkiin. Perinteinen pikkujoulu pidettiin marraskuun lopussa.
EDI-Leidien yhdistyksen profiilin kohottamiseksi hallitus järjesti jäsenkyselyn
joulukuussa 1997. Viimeinen kysymys
kuului: Kerro millainen yhdistys EDI-Leidien tulisi olla vuonna 2001? Katse suunnattiin tulevaisuuteen. Oma vastaukseni
tähän kysymykseen oli seuraava: Jäsenmäärä n. 100 leidiä sekä kannatusjäseniä n.
50. EDI-Leidien yhdistys on arvostettu ja
käytetty asiantuntijaorganisaatio, vrt. Teltran -projekti. V. 2003 jäsenmäärä on n. 90
ja kannatusjäseniä on 55. Kaiken kaikkiaan varsinaisia jäseniä on ollut yli 100,
mutta osa leideistä on jättänyt yhdistyksen
siirryttyään muihin tehtäviin.
Jäsenkysely raportoitiin 10.2.1998 vuosikokouksessa. Jäsenien mukaan EDI-Leidit vuonna 2001: nykyistä vitaalimpi ja
korkeamman profiilin omaava, jäsenkunnaltaan mittavampi kuin v. 1997. On saatava enemmän näkyvyyttä, mm. omat
www-sivut. Yhtenä toivomuksena oli
myös tilaisuuksien järjestäminen työaikana.
Hallitus otti vaarin toiveista ja päätti
järjestää kaksi seminaaria vuosittain. 20.4.
pidetyn iltapäiväseminaarin aihe oli ”Turvallisesti myös verkossa” 30 osanottajalle.
Tammikuussa ennen seminaaria oli tietysti
pidetty perinteinen Levin seminaari. Maaliskuussa käynnistettiin www-sivujen uudistaminen. Toukokuussa saatiin katsaus
Lite-EDIin. Tietoiskun jälkeen Kaupunginteatterin näytös ”Rahalla saa… eli
pankki kuin pankki” tarjosi sopivasti kulttuuria.
Syyskuussa Tiedon auditoriossa järjestettiin v. 1998 toinen iltapäivä-seminaari
aiheena ”EDI ja EC vuoden 2000 jälkeen”.
Tilaisuus pidettiin yhteistyökumppaneiden
kanssa tavoitteena luoda katsaus tulevaan
EDIn ja sähköisen kaupankäynnin kehitykseen. Osanotto oli laaja ja tilaisuutta
analysoitaessa todettiin, että vastaavia tietoiskun tyyppisiä tilaisuuksia kannattaa
järjestää jatkossakin.
Tammikuussa hallituksen kokouksessa
oli suunniteltu syksyn tapahtumia. Kan-

sainvälinen tapahtuma päätettiin järjestää
lokakuussa Helsingissä otsikolla Baltic
EDI Ladies Meeting. Mukaan päätettiin
kutsua lähialueiden leidit Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Venäjältä, Latviasta ja
Liettuasta. Kansainvälisellä tasolla ei kuitenkaan löytynyt vastakaikua EDI-Leideille. Tilaisuus oli peruutettava ja mittava
valmistelutyö haudattava. Ehkäpä nyt v.
2003 olisi aika yrittää uudelleen?
1998 päätettiin pikkujouluilla Liikenneministeriössä, missä aiheina olivat EU,
tax freen loppuminen ja EDIn käyttö projektikuljetuksissa.
Vuosikokous, johon minun mandaattini
puheenjohtajana päättyi, pidettiin Kauppaja teollisuusministeriössä helmikuun 10.
päivä. Miten onkaan, että tämä on jo melkein perinteeksi muodostunut kokouspäivä? Vuosikokous antoi minulle kaksi
vuotta jatkoaikaa samoin kuin melkein
koko hallitukselle.
Vuosikokouksessa sovittiin osallistumisesta Akateemisten Naisten liiton järjestämään Tiin@ -kilpailun ehdotusten arviointiin. Kilpailun tavoitteena oli edistää
tyttöjen ja naisten kiinnostusta tietotekniikan hyödyntämiseen ja tietotekniikan ammatteihin. Kilpailun tarkoituksena oli palkita naisen asemaa tietoyhteiskunnassa
edistävä innovatiivinen ratkaisu.
Kevään ensimmäisenä tilaisuutena järjestettiin
iltapäiväseminaari
aiheena
”Suomi tietoyhdyskunnaksi”. Seminaarissa
saatiin tietoiskuja tietoyhteiskuntafoorumista, EU:n 5. puiteohjelmasta ja Verkkokaverista. Onnistunut ja innostava tilaisuus
kokonaisuudessaan, mutta osanotto laimeaa. Hallitus pohdiskeli, oliko ajankohdalla vaikutusta yleisökatoon?
Toukokuussa satsattiin kulttuuriin. Illan
alustus pidettiin Teltran-projektista ja iltaa
jatkettiin Kansallisoopperassa Figaron häät
-esityksessä.
Syyskuussa järjestettiin iltapäiväseminaari ”Miten kohtaamme vuoden 2000”.
Ajankohtainen aihe teki tilaisuudesta onnistuneen. Saimme vastauksia kysymyksiin kuten ”Mitä tapahtuu tulevana uudenvuoden yönä, kun kello on lyöntinsä lyö-

nyt ja uusi vuosituhat alkaa? Liittyykö
vuoteen 2000 siirtymiseen vain uhkia?
Vaiko jotain muutakin?”
Leidien hyvinvoinnista haluttiin myös
pitää huolta. Samba-ilta järjestettiin 19.10
Elman tiloissa, mukana oli 7 leidiä. Liian
hyväkuntoisia vai oliko aihe outo?
Marraskuun hallituksen kokouksessa oli
taas esillä ikuinen aihe - imagon kohottaminen. Mutkien kautta oli kuultu huhuja
siitä, että EDI-Leidien osalta maine juhlijoina oli korostunut muuhun toimintaan
verrattuna. Tämä oli aiheuttanut mm. sen,
että jotkut mahdolliset jäsenehdokkaat eivät olleet liittyneet jäseniksi.
Hallitus totesi, että tällaisen maineen
leviäminen ei ole toivottavaa varsinkaan,
kun käsitys ei pitänyt paikkaansa. Yhdistys
toimii aktiivisesti ammatillisen tietämyksen edistämiseksi ja naisten verkottumisen
hyväksi. Eikö 2 kertaa vuodessa pidettyjen
hyvin asiakeskeisten iltapäiväseminaarien
anti olekaan riittävä? Eikö aihealustus
kulttuuritapahtumien yhteydessä sovi tilaisuuden luonteeseen?
Maaliskuussa 2000 EDI-Leidit osallistuivat yleisölle tarkoitettuun kansainväliseen Internet Fiestaan. Helsingissä.
Olimme mukana verkkokauppatorilla ja
esittelimme Teltran-projektissa toteutettua
koulutusmateriaalia EDIstä ja sähköisestä
kaupankäynnistä. Yleisö esitti kysymyksiä
ja yksi lehtihaastattelu oli myös tilaisuuden
tulos.
Huhtikuun seminaarin aiheena oli
”Tietotekniikka logistiikan tukena”. Tilaisuus järjestettiin yhdessä toisen naisverkoston Laivatyöt ry:n kanssa.
Jotta hauskanpito ei unohtuisi, lähtivät
leidit joukolla Turkuun Elysee-areenalle
katsomaan ”Leidit lavalla” esitystä. Esitys
oli aivan mahtava, johan esityksen nimikin
sen takasi.
Yhdessä Laivatytöt ry:n kanssa käytiin
syyskuussa tutustumassa Helsingin satamaan Finnsteven toimiessa isäntänä.
Hallitus kaavaili kokkauskurssia ja
pyysi tarjouksia. Hiuksia hipovien hintojen
vuoksi kurssi pidettiin Merjan upeassa kotikeittiössä Järvenpäässä 25.10. Ipu Ruu-

sunen Tiekestä toimi kurssin pitäjänä ja
opetti kokkaamaan kolmen ruokalajin
gourmet-päivällisen. Anti oli maukas.
Jäsenistöltä oli tullut viestiä www-sivujen suunnittelu- ja toteutuskurssin tarpeellisuudesta. Kurssi toteutettiin lokakuussa Helsingin Työväenopistolla ja
kurssin vetäjänä toimi Pertti Koskela.
Nelivuotiskauteni viimeinen kokous oli
5.2., huom. ei 10.2, pidetty vuosikokous
VR Kokouskeskuksessa. Tähän kokoukseen päättyi osuuteni EDI-Leidit ry:n puheenjohtajana. Mennyt aika oli antoisaa,
haastavaa ja vaati panostusta. Onneksi yhdistyksemme sääntöjä laatineet leidit ymmärsivät liittää säännön, joka pakottaa
eroamaan 4 vuoden jälkeen. Näin taataan
jatkuvuus ja yhdistys uudistuu. Puheenjohtajuus siirtyi Katri Laadulle.
Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia
leidejä, jotka ovat vieneet yhdistystämme
eteenpäin ja luoneet siitä todellisen naisasiantuntijaverkoston. Yhdistyksessä ensimmäisellä sijalla tulevat ammatilliset
asiat ja aiheet, huolimatta kateellisten,
erityisesti miesten, kommenteista. Onko
väärin nauttia hyvien kollegojen seurasta?
Nämä menneet kymmenen vuotta yhdistyksen jäsenyyttä ovat sekä opettaneet että
kasvattaneet minua. Yhdessä me EDI-Leidit menemme vaikka läpi harmaan kiven!

Katri Laatu, puheenjohtaja 2001 - 2002:
SÄHKÖISINÄ UUDELLA VUOSITUHANNELLA

olimmekin vuosien saatossa ehkä vähän
seestyneet, se alkuaikojen kipinä oli vielä
tallella.
2002: Konkarit tantereella

2001: Henkistymisen aika
Millennium- ja Euro –taistojen uuvuttamat leidit herkistyivät pohtimaan elämän
suuria peruskysymyksiä. Yhdistyksen toiminnassa korostui sosiaalinen verkostoituminen ja voimavaroja haluttiin käyttää
harkitusti keskittymällä olennaiseen. Jäsenyys sai uutta merkitystä ystävyyssuhteiden ja tukiverkon muodossa. Leidit lähentyivät niin sisintään kuin toisiaan.
Verkostoa laajennettiin muihin naisjärjestöihin, ja Suomenlinnassa tervehdittiin
kevättä “Luova hulluus” -seminaarissa
Petteri Järvisen avauksella.
Myös pikkujoulut kokivat muodonmuutoksen: siirryttiin omiin tiloihin harrastamaan yhdessäoloa luovasti ja nautiskeltiin kaikilla aisteilla elämästä ja sen
tarjoamista ihanuuksista.
Back to Basics
Peruskysymysten äärellä käynnistyi
myös keskustelu siitä, mikä on yhdistyksen tarkoitus. Olemmeko etääntyneet (liikaa) alkuperäisistä tavoitteista, ja onko alkuaikojen auktoriteettien kyseenalaistaminen ja pioneerihenki kadonnut? Pohdinnan
tuloksena vakuutuimme siitä, että vaikka

Vuosi 2002 alkoi upeasti retkien retkellä Leville. Kymmenvuotisen kokemuksen suomalla varmuudella Lapinhullut leidit valtasivat suurella joukolla taas kerran
paikkansa Sirkantähden eturintamalla.
Juhlimme täysin rinnoin 10. Levi-seminaaria vastaanottamalla onnitteluja niin Kittilän kunnanjohtajalta kuin saamelaiselta
poro-isännältäkin lukuisia muita herroja
unohtamatta.
Levillä aloitettiin myös yhdistyksen 10vuotisjuhlien suunnittelu sekä virittäytyminen tilaisuuden vaatimaan loistokkuuteen. Teimme joukolla hyviä päätöksiä,
mm. sen, että seminaarimme on kehittynyt
sellaisiin mittoihin, että vastedes nimeämme sen kunnioittavammin Symposiumiksi. EDI-Leideille tyypillisellä järjestelmällisyydellä listasimme yhdistyksen
arvot, joita analysoitiin vielä pitkään seminaarin jälkeenkin.
Odottavissa tunnelmissa
Kiitellyssä Tallinnan kevätseminaarissa
tervehdimme tuttuja maisemia ja päivitimme eBusiness –tietoutemme ajan hermolle. Vuoden 2002 lopun tunnelmia sävyttivät lähestyvän EDI-Leidien juhlavuoden sähäkkä odotus.
Yhdistys oli aktiivisempi ja tarpeellisempi kuin koskaan, eikä hiipumisen
merkkejä ollut havaittavissa. Fiksut ja
elämänmyönteiset naiset olivat jakaneet
iloa ja asiantuntemusta paitsi toisilleen,
myös ympäristöönsä. Ilmiö oli saanut uudet mittasuhteet; seuraavastakin sukupolvesta, “EDI-neideistä”, puhuttiin jo.
Motivaation vain kasvaessa tervehdimme ilolla uusia siskoja, vedämme syvään henkeä, siirrämme katseemme taivaanrajaan, ja jatkamme matkaa..

Ystäviä, elämyksiä ja tietoa!
EDI-Leidien kokemuksia ja toiveita
selvitettiin lyhyellä sähköpostihaastattelulla. Tässä kysymykset ja haastateltavien
vastaukset:
1. Mitä EDI-Leidien jäsenyys on Sinulle
tuonut?
2. Oletko ollut aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa?
3. Mikä on ollut EDI-Leidit ry:n toiminnassa parasta?
4. Mitä odotat yhdistykseltä jatkossa?
Eija Aspelin, Finnlines Oyj
1. EDI-Leideissä olen saanut elämyksiä,
uusia ystäviä, verkostoitumista, lisää
tietoa. Ja myös lisää työtä, koska olin
kaksi hallituskautta sihteerinä :)
2. Aika ajoin
3. Verkostoituminen
4. Lisää ammattiin liittyvää tietoa, seminaareja

3. Varmaankin se hurtti huumori ja hyvä
meininki. Ainakin pitemmiltä reissuilta
palaa aina monta hauskaa kokemusta
rikkaampana.
4. Mielestäni toiminnassa on ollut asiapitoisia tilaisuuksia ja viihteellisempää
sulassa sovussa ja sitä toivon jatkossakin. Uusia ideoita on tullut tasaiseen
tahtiin, hyvä niin.
Sarianne Reinikkala,
FC Finncontainers Oy Ltd
1. Uusia upeita ystäviä ja kivoja tuttuja.
2. Vain satunnaisesti.
3. Levi-matkat!
4. Enemmän seminaareja, yhteisiä tapaamisia ja tilaisuuksia kehittämistyön
merkeissä
Ja vielä uuden jäsenemme odotuksia,
hän vastasi vain kysymykseen 4. Mitä
odotat yhdistykseltä jatkossa?
Laura Karves,
Elma Oyj Electronic Trading
Tutustumiskäyntejä
EDI-Leidien
yrityksiin, osanotto ammattiin liittyviin
(uusmedia - sähköinen kauppa) messuihin
yms.,
tutustuminen
vastaavanlaisiin
(nais)järjestöihin, yhteinen vaellusretki
luontoon
Heli Salmi

Kaarina Rintamäki, Tietokesko Oy
1. Se on tuonut edi-ihmisiä lähemmäksi.
Kaikissa ediin liittyvissä tilaisuuksissa
löytyy tuttuja. Onhan tässä vähän 'hyvä
sisar' -meininkiä. On helppo kääntyä
työasioissakin tuttujen henkilöiden
puoleen.
2. Olen ollut mukana tapahtumissa jo lähes kymmenen vuotta ainakin pari
kertaa vuodessa, mm. Levi-seminaarissa useana vuotena peräkkäin. Vastuunkantajana en ole ollut.

Levi-seminaarit
Ensimmäiseen Levi seminaariin tammikuussa 1993 lähdettiin yhdeksän naisen
voimin. Seminaarin ohjelma oli mietitty
tarkkaan ja sen mukaan myös valmistettiin
yhdistyksen säännöt. Vapaa-ajan puolella
lasketeltiin ja oltiin mukana moottorikelkkasafarilla. Saimme nauttia aitoa Lapin
ruokaa kodassa. Ja sitten keväällä olimmekin valmiita perustamaan yhdistyksen.

dessa, että monet ovat olleet mukana
kaikki 11 kertaa ja monet muutkin melkein
saman verran.
Vuosi sitten, tammikuussa 2002 oli
Levi-seminaarien kymmenes kerta. Mukana olleille leideille oli teetetty fleecepaidat, joiden rintamerkissä luki EDI-Leidit, since 1993. Koimme jo Leville tultaessa lämpimän tervetuliaistoivotuksen.
Seminaarin aikana tutustuimme Kittilän
kunnan valtuuston toimintaan ja maistelimme Levillä tuotettua viiniä. Muistoksi
seminaarista jokainen sai erityisesti EDILeideille tuotetun pullon viiniä. Tähän tilaisuuteen valmistettiin Juhlakirja ja Laulukirja.

Levi-seminaareja
on
ensimmäisen
käynnin jälkeen ollut kymmenen muuta.
Leidejä on ollut mukana noin kymmenestä
pariinkymmeneen. Usein ollaan asuttu
Sankelo-mökeissä, mutta viimevuosina
myös isossa mökissä, jonne mahtuu koko
joukko. Seminaarien ohjelma on ollut monipuolista ja vapaa-ajan toiminta on jakautunut lasketteluun ja muuhun Lappiin
sopivaan toimintaan. Olemme tutustuneet
poroajeluun, Levin nähtävyyksiin, Kittilän
kunnantaloon, avantouintiin sekä viinitilaan.
Arja Manelius

Tammikuussa Levillä on pimeää ja toisinaan myös kylmää. Kaikki on kuitenkin
ollut niin haluttua EDI-Leidien keskuu-

EDI-Leidit ja tulevaisuus

Suomen EDI-Leidit ry aloitti toimintansa perustamiskokouksella, joka pidettiin
26. toukokuuta 1993. Samana päivänä
Guns’n’roses piti konsertin Istanbulissa.
Miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Itse itseäni tehostaen vastaan: ”Ei mitenkään.”
Olen seurannut sivusta EDI-Leidien
toiminnan kehittymistä ja joskus ajatellut,
että tulisiko tasa-arvoisuuden vuoksi perustaa EDI-Herrasmiehet ry. Mutta kriittisesti asia pohdittuani totesin, että tällaisen
klubin puuttuminen ei tasa-arvon kannalta
ole ehkä oleellista. Ja tasa-arvon kehittyminenhän on jo tapahtumassa käytännön
tasolla. Eräässä tutkimuksessa jo todettiin,
että 8-15 vuotiaista tytöistä yli 40 % ei ollut koskaan keittänyt kananmunaa. Lähde
ei kertonut, mikä on prosentti pojilla. Tämäkään ei tietenkään mitenkään liity otsikon teemaan.
Mitä EDI-Leidit ovat saaneet aikaan
tämän ensimmäisen kymmenen vuoden aikana. Yhdistyksen tarkoituksenahan on
edistää elektronisen tiedonsiirron (EDI)
käyttöönottoa, lisätä EDI:n syvällistä tuntemusta ja ymmärrystä ja toimia EDI:n piirissä toimivien naisten yhdyssiteenä ja
edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.
Onko tässä onnistuttu? Aivan varmasti.
Tämän päivän keskeisiä teemoja ovat verkottuminen ja yhteistyö kaikilla tasoilla.
EDI-Leidit on onnistunut luomaan yhden

laajimmista yritysrajat ylittävistä käytännön verkostoista Suomessa, joka on
omassa toiminnassaan ollut aktiivinen ja
siten pystynyt hyvin vastaamaan omiin tavoitteisiinsa.
Entäpä kymmenen vuoden kuluttua?
EDI-Leidien missiohan oli lisätä EDIn
tuntemusta ja vauhdittaa EDIn käyttöönottoa. Entäpä jos EDI kymmenen vuoden
kuluttua onkin jo niin vakiintunut käytäntö, että EDIn edistämistä ei enää tarvita.
Kaikki kaupankäynnin, logistiikan ja
hallinnon tieto kulkee automaattisesti tietokoneelta toiselle, älykkäät sovellukset
keskustelevat keskenään ja oikea tieto on
oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
EDI:n tulevaisuudesta monissa artikkeleissa todetaan, että Internetin osuus tulee
olemaan dominoiva yritysten ja henkilöiden sähköisessä integraatiossa sekä XML
tulee olemaan keskeisin muutostekijä.
Moni heittää peliin vielä prosessien harmonoinnin ja ebXML ja Rosettanet hankkeet sekä portaalit. Ja tietenkin koko kasvavan ja kehittyvän mobiilimaailman.
Mutta eihän tässä vielä ole mitään ihmeellistä. Jo parikymmentä vuotta on puhuttu, että ensin on sovittava sähköisen
tiedonvaihdon ”pelisäännöt” (lue prosessit)
osapuolien kesken, yhdessä sovittava sähköisten sanomien esitystapa (lue standardit
ja sanomat) ja se miten näitä sanomia teknisesti välitetään eri osapuolien kesken.
Pohditaanpa hetki muutaman viime
vuoden kehitystä.
• vielä vuonna 1996 monet sanoivat,
että : "verkko ei ole tärkeä, se on vain yksi
tiedon välitystapa…”.
• vuonna 1999 monet havaitsivat
olevansa myöhässä ja sanoivat: "nyt investoidaan kaikki mahdollinen verkkoon...”
• ja vuonna 2003 samat henkilöt sanoivat: "Johan minä sanoin, että se on
kaikki HYPEä…”
Uskaltaisinkohan tehdä tähän loppuun
muutaman ennustuksen. Laitan aikarajan
riittävän kauaksi, että en ole työelämässä
enää vastaamassa näihin ennustuksiin eli

vuonna 2013 seuraavat asiat ovat viimeistään toteutuneet
• Suomessa yli 90 % liiketoiminnan
prosesseista toimii täysin sähköisesti
• ensimmäiset eduskuntavaalit pidetty täysin sähköisesti ja äänestysprosentti oli yli 90 %
• itsestään selvää on, että jokaisessa
taloudessa on ollut muutaman vuoden nykyistä nopeammat laajakaistayhteydet,
joista suurin osa perustuu langattomiin
yhteyksiin
• ohjelmointityön tuottavuutta on parannettu uusien välineiden ja automaation
keinoin niin, että jopa yritysten omat tarpeet voidaan huomioida

• logistiikassa kauan haaveiltu toimitusketjujen läpinäkyvyys on toteutunut –
itse asiassa lähetykset ja kuljetusyksiköt
ovat älykkäitä ja ohjaavat itse omaa kulkuaan
• täysin selvää on, että ihmisillä ei
enää ole lompakossaan kymmeniä ajo-,
luotto-, plussa- ja muita kortteja ja dokumentteja vaan ne on korvattu yhdellä ihon
alle sijoitetulla identiteettisirulla
No tätähän voisi jatkaa monella tasolla,
mutta jääköön tähän.
Mitä sitten EDI-Leidit ovat vuonna
2013? Varmaa ainakin on se, että he viettävät Levillä 20-vuotisjuhlaansa.
Seppo Auvinen, kannatusjäsen

Vuosien varrelta …
1993
…yhdistys perustettiin ja säännöt laadittiin
...tutustuttiin ASG:n ja Kymmene Oy:n
EDI-ratkaisuihin, Telen EDISERVERiin
…tehtiin tutustumiskäynti uuteen Kansallisoopperaan ja sieniretki Nuuksion
metsiin
…kuultiin uutta kansainvälisestä standardointitilanteesta
…vierailtiin Ulkoasiainministeriössä
… laadittiin
EDI-opas
yhteistyössä Suomen
Tiedonsiirto-yhdistyksen kanssa

1994
…tutustuttiin ATK-Instituutin EDIToolBook -sovellukseen
…vierailtiin Transpointin terminaalissa
ja kuultiin VR:n EDI-ratkaisuista
…opittiin mitä on paperiton kirjanpito
Tilintarkastajien Oy:ssä
…vietettiin rapujuhlat ja opeteltiin golfin alkeita
1995
…yhdistys hyväksyttiin virallisesti rekisteröidyksi yhdistykseksi
…tutustuttiin EDI-ratkaisuihin Multicomissa, Carelcompissa, Ensossa, Jorvin
sairaalassa ja Valmet Paperikoneissa
…vierailtiin Tallinnan Estonia Trade
Councilissa
…tutustuttiin ASG-Nurmisen palveluihin
…pidettiin keskustelutilaisuus tietoliikenteen mahdollisuuksista
…nautittiin
Kansallisoopperan
Lohengrin -esityksestä

1996
…avattiin EDI-Leidien kotisivut

…kuultiin mitä on Idän EDI, vieraanamme Valentina Malysheva Lokakuun
Rautateiltä
…vierailtiin Finnairilla ja tutustuttiin
naiskapteenin ja naisperämiehen työhön
sekä uuteen lentoterminaaliin
…vietettiin kansainvälinen EDI-Leidi ilta JRT-kokouksen yhteydessä
…opittiin mitä on EDI kirjanpidossa
1997
…osallistuttiin TELTRAN-projektiin
…Helena
Roine-Taylor
osallistui
International EDI-Leidies -kokoukseen
Singaporessa
…kuultiin leidien kokemuksia kansainvälisistä EDI-projekteista
…tutustuttiin Datatie Oy:n palveluihin
sekä VR:n kokouskeskukseen
…vietettiin logistiikkailta Robert Bosch
Oy:ssä
1998
…TELTRAN-projekti jatkui 2. vaiheella
…järjestettiin Turvallisesti myös verkossa sekä EDI ja EC vuoden 2000 jälkeen
-seminaarit
…opittiin mitä on Lite-EDI
…uudistettiin www-sivut

…opeteltiin www-sivujen suunnittelua
ja laadintaa

…saatiin EU-tietoutta ja kuultiin miten
tax freen loppuminen vaikuttaa varustamon liiketoimintaan

1999
…tietoiskuja tietoyhteiskunnasta
…katsaus TELTRAN-projektiin
…vierailtiin Figaron häissä Kansallisoopperassa
…arvioitiin Tiin@-kilpailuun osallistuneita ratkaisuja
…sambakoulussa
…opittiin mitä on verkkoliiketoiminta

…tutustuttiin ABB Industryn Drives
Groupin intranet-ratkaisuihin
2001
…verkostoitumista TIEKEn, Womena
ry:n ja EDI-Leidien kesken
… miten luova hulluus auttaa jaksamaan työelämässä

2000
…osallistuttiin Internet Fiestaan
…kuultiin miten tietotekniikkaa hyödynnetään logistiikan tukena

…Buena Vista Social Clubin konsertissa Tampereella

…Leidit lavalla Turussa
…vierailtiin Länsisatamassa Finnsteven
vieraina
…kokkikoulussa Järvenpäässä upea
kolmen lajin gourmet-illallinen

2002
…päivitettiin e-tietouttamme Tallinnassa
…teatteri-ilta Helsingin kaupunginteatterissa
…aloitettiin juhlavuoden valmistelut
2003
…juhlavuosi

Yhdistyksen hallitukset
1993 - 1994
Arja Manelius, puheenjohtaja
Elina Juvonen
Aino Lammi
Ina Mickelsson, sihteeri
Outi Rainio
Helena Silvonen

1999 - 2000
Sirkka-Leena Holmberg, puheenjohtaja
Eija Aspelin, sihteeri
Katri Laatu
Arja Manelius
Merja Mattsson
Heli Salmi

Varajäsenet:
Riitta Muuronen
Seija Wrang

Varajäsenet:
Anita Laapotti
Tuuni Mikkola

1995 - 1996
Arja Manelius, puheenjohtaja
Sirkka-Leena Holmberg
Elina Jyväsjärvi
Aino Lammi
Ina Mickelsson, sihteeri
Helena Roine-Taylor

2001 - 2002
Katri Laatu, puheenjohtaja
Sirpa Ahonen
Päivi Jokinen
Irmeli Rinta-Keturi, sihteeri
Helena Silvonen
Pirjo Tahvanainen

Varajäsenet:
Anita Laapotti
Tuuni Mikkola

Varajäsenet:
Eila Kumen
Helena Roine-Taylor

1997 - 1998
Sirkka-Leena Holmberg, puheenjohtaja
Eija Aspelin, sihteeri
Merja Mattsson
Sirkku Myllys
Helena Roine-Taylor
Heli Salmi

2003 Ina Mickelsson, puheenjohtaja
Sirpa Ahonen
Laura Karves, sihteeri
Pirjo Tahvanainen

Varajäsenet:
Anita Laapotti
Tuuni Mikkola

Varajäsenet:
Eila Kumen
Helena Roine-Taylor

Kunniajäsenet:
Ina Mickelsson
Pirjo Tahvanainen
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Eurooppa suuntaa kohti

sähköistä laskutusta
Euroopan Unioni on luonut yhteiset puitteet sähköisille laskuille ja niiden
välittämiselle.
TietoEnatorin liiketoimintatietojen välityspalvelu auttaa, kun haluat ottaa
täyden hyödyn sähköisestä laskutuksesta. Kokonaispalvelu merkitsee yhtä
selvää vastuutahoa ulkopuoliseen tiedonsiirtoon.

www.tietoenator.fi/bix
bix.finland@tietoenator.com

Liiketoimintastrategiat
Toimintologistiikan konsultointi
Verkkoliiketoiminnan konsultointi

PL 166 (Sinikalliontie 10), 02631 Espoo
puhelin 09-4391 000
telefax 09-4391 0043
www.edimanagement.com

