Koodia Suomesta ry Toimintakertomus 2017
Yhdistyksen toimintaa oli helppo lähteä kehittämään eteenpäin aiemman toimintakauden aikana tehtyjen
perusparannusten avulla.
Perustoiminta vakioitui, jokaisessa hallituksen kokouksessa hyväksytään uudet jäsenet, tilataan heille
diplomit ja käsitellään muut juoksevat asiat. Diplomit päätettiin lähettää kaikille jäsenille joka vuosi uudella
vuosinumerolla, jolloin vuosien päästä niitä voi olla vanhemmilla jäsenillä varsin mittava setti toimistollaan.
Vuoden 2017 lopussa jäsenrekisteri ja Slack siivottiin maksamattomista jäsenistä. Jäseniä yhdistyksellä
on noin 200.
Hallitus piti kaksi koko päivän mittaista suunnitteluistuntoa – toisen kesäkuussa 2017 ja toisen
tammikuussa 2018. Näissä istunnoissa yhdistyksen toimintaa kehitettiin sekä nykyhetken käytäntöjen että
tulevaisuuden linjausten suhteen.
Hallitus päätti, että yhdistyksen jäseniksi houkutellaan alaan liittyviä opiskelijayhdistyksiä. Tätä varten
hankittiin 300 haalarimerkkiä yhdistyksen logolla ja määriteltiin kriteeristö kangasmerkin saamiseksi.
Käytännön syistä asiaa ei ole vielä saatua vietyä loppuun asti, työ jatkuu seuraavan toimikauden
puitteissa.
Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen blogissa avoimen hallinnon nimissä.
Yhdistyksen tavoitteet säilyivät ennallaan:
●
●
●

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jotta olosuhteet työn tekemiselle, alan yrityksille ja koko maalle
mahdollisimman hyvät
yleisen mielipiteen muokkaaminen suotuisemmaksi ohjelmointialan säilymiselle ja kehittymiselle
Suomessa
suomalaisten ohjelmistoyritysten liiketoimintaosaamisen ja -edellytysten tukeminen.

Yhdistys teki tutkimuksen jäsenistöstään, missä todennettiin muun muassa jäsenistön kasvuhalut ja
haasteet hyvien osaajien löytämisessä.
Yhdistys hankki kaikille jäsenilleen ilmaiseksi käyttöön tietosuojaliitteen lakitoimisto Bird & Birdiltä.
Liitteessä otettiin huomioon jäsenten erilaiset liiketoimintamallit – tätä varten valittiin erillinen kolmen
yrityksen – Exove, Silverbucket, 9Solutions – raati antamaan palautetta liitteestä.
Vuoden aikana yhdistys sai kaksi mielipidekirjoitusta läpi lehdistössä – Aamulehdessä ja Kalevassa.
Molemmissa mielipidekirjoituksissa ehdotettiin useaa ratkaisua alaa riivaavaan osaajapulaan. Kirjoitukset
herättivät positiivista vastakaikua ja niiden pohjalta on syntynyt alustavia ideoita yhteistyöprojekteiksi.
Koodia Suomesta -palkinnon sai toimintakaudella Juho Vepsäläinen. Palkinto annettiin Blue Arrow
Awards -gaalassa nimellä Finnish Code Ambassador.
Yhdistys verkostoitui ja kävi keskusteluja useiden toimijoiden, kuten Tivia, Suomalaisen työn liitto, Invest
in Finland ja Tekes, kanssa.

Valituista toimikunnista ainoastaan tapahtumatoimikunta on toiminut aktiivisesti, muita pitää selkeästi
herätellä tai miettiä niiden toiminta uusiksi. Vuoden isoin tapahtuma oli Oulussa järjestetty kahden päivän
mittainen React-koulutus, jonka esiintyjänä oli Koodia Suomesta -palkinnon saanut Juho Vepsäläinen.
Tilaisuus oli loppuunmyyty ja sai erinomaiset palautteet kävijöiltä.
Vuoden 2017 tärkeimmät saavutukset:
-

Jäsentutkimus
Tietosuojaliite jäsenistölle
Jaettiin Koodia Suomesta -palkinto Juho Vepsäläiselle
Oulun React-tapahtuma
Mielipidekirjoitukset

