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Puheenjohtajan palsta
Teemaryhmätoiminnan
valmistelua
Tuonnempana tässä lehdessä on raportti vuoden 2004 Tietojenkäsittelytieteen
päiviltä; edellisessä numerossa raportoin
vuosikokouksen tuloksia. Näin raportoidun pohjalta on Seuran hallitus jatkanut
syyskaudella työskentelyä niin teemaryhmätoiminnan valmistelemiseksi kuin seuraavien Tietojenkäsittelytieteen päivien
järjestelemiseksi. Myös vuoden 2005 hallitus on jo kokoontunut vuoden 2004 hallituksen kanssa valmistelemaan tulevaa toimintaa.
Uusien perustettavien teemaryhmien
tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia keskustella valtakunnallisesti tietojenkäsittelytieteen erityisteemoista. Seuran osana
toiminta saa virallisen aseman ja näkyvyyden niin Seuran tapahtumissa kuin julkaisuissakin (eli lehdessä ja vuosikertomuksessa) ja samalla Seuran profiili selkeytyy kansallisen toiminnan tullessa selkeämmin esiin. Näkyvyys kansainvälisemminkin paranee kun Seuran toiminta
kokonaisuudessaan on vertailtavissa muiden maiden kansallisiin tietojenkäsittelytieteiden seuroihin.
Teemaryhmien toimintaa ohjaamaan
ei tarvita mittavaa sääntöuudistusta, vaan
toimintaa kaavaillaan koordinoitavaksi
seuraavassa kuvattuun tapaan.
Teemaryhmältä vaaditaan toiminnanjohtajan (tai puheenjohtajan) nimeämistä. Vastuuhenkilön ei tarvitse olla Seuran hallituksen jäsen, vaan päinvastoin, on
toivottavaa että aktiivisten vastuunottajien
joukkoa saadaan kasvatettua. Teemaryhmän vastuuhenkilö voi osallistua hallituksen kokoukseen kutsusta, esimerkiksi esitelläkseen ryhmän toimintaa. Ryhmät voi-

vat organisoitua varsin eri tavoin, riippuen
ryhmän suuruudesta ja toiminnan määrästä, joten yksityiskohtaisia määräyksiä
muuten kuin yhteydenpidosta Seuran hallitukseen ei tulla antamaan.
Teemaryhmän (vastuuhenkilön) tulee
ryhmän perustamiseksi lähettää Seuran
hallitukselle kuvaus ryhmän tavoitteista,
vastuuhenkilöistä, ja vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta. Koska Seuran jäsenistön määrää pyritään kasvattamaan,
edellytetään teemaryhmätoiminnan käynnistysvaiheessa vain ryhmän vetäjän jäsenyyttä Tietojenkäsittelytieteen seurassa.
Ryhmä voi olla ennestään toimiva ryhmä,
tai vasta perustettu.
Teemaryhmien toivotaan järjestävän
jäsentensä kesken teemaan liittyviä kansallisia (sähköisiä) keskusteluja ja tapaamisia. Vähintäänkin Tietojenkäsittelytieteen päivien yhteydessä on mahdollisuus
järjestää workshop-tyyppisiä tapaamisia.
Seuran hallitukselle edellytetään vuosittain toimitettavan toimintakertomus päättyneestä kaudesta ja toimintasuunnitelma
seuraavalle. Näiden tietojen perusteella
kootaan yhteinen Tietojenkäsittelytieteen
seuran kertomus ja suunnitelma.
Rahallisesti Tietojenkäsittelytieteen
seura ei budjetistaan voi teemaryhmiä
tukea. Epäsuoremmat tukimuodot, kuten
suositukset rahoitushakemuksiin, lienevät
kuitenkin varteenotettavia nekin.
Näkyvyyttä ja yhteydenpitovälineitä
Seura sen sijaan voi tarjota jäsenistön
sähköpostilistojen ja www-sivujen teemaosioiden kautta.
Teemaryhmätoiminnassa pilottiryhmiksi ennättänevät opetusteknologia ja
ohjelmistotekniikka. Toiminnasta kiinnostuneet saavat lisätietoja Seuran sihteerin tai puheenjohtajan kautta. Toimintatavoista tiedotetaan jatkossa yksityiskoh-
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taisemmin ja virallisemmin Seuran wwwsivuilla.
Ajankohtaisia asioita teemaryhmien
valmistelun lisäksi ovat Tietojenkäsittelytieteen päivät 2005 ja väitöskirjapalkintokisa.
Vuoden 2005 Tietojenkäsittelytieteen
päivät järjestetään maakuntia kiertävän
periaatteemme mukaisesti Oulussa. Koska palaute aikaisemmista päivistä erityisesti järjestelyvaiheessa ja puhujia värvättäessä on kertonut toukokuun ongelmallisuudesta ja kolmipäiväisyyden haitoista, koetellaan nyt toisenlaista ajoitusta. Oulun päivät aloitetaan kesäkuisena sunnuntaina ja ne keskittyvät vain
kahdelle päivälle. Tietojenkäsittelytieteen päivät on sijoitettu kansainvälisen
Profes-konferenssin kylkeen, josta myös
toivotaan synergiaetuja. Lisätietoja oululaisten valmisteluista näemme sivulta
http://www.tol.oulu.fi/projects/
profes2005/events.html ja luonnollisesti myös Tietojenkäsittelytieteen seuran
omilta sivuilta.
Tuleviin tietojenkäsittelytieteen päiviin liittyen on jo perinteiseen tapaan pan-

tu liikkeelle kutsu opiskelijoiden minikonferenssiin. Erityisesti muistuttaisin jatkoopiskelijoiden ohjaajia opastamaan nuoria
tutkijoita tämän tilaisuuden ääreen.
Perinteitä noudattaen laitetaan näinä
päivinä liikkeelle myöskin kutsu väitöskirjakisaan kalenterivuoden 2004 uusille tohtoreille. Valinta tehdään suosituskirjeiden ja tarkastuslausuntojen perusteella. Olemme jo useana vuonna peräkkäin
pyytäneet laitoksia tekemään hieman ennakkokarsintaa töiden lähettämisessä, jotta raatimme ei ylikuormittuisi. Kannattaa kuitenkin huomata, että mitään ehdotonta rajaa samalta laitokselta tai samasta laboratoriosta lähtettäville kandidaateille ei ole. Erityisesti on huomattava että samassa yhteydessä valittavien Cor Baayen
-ehdokkaiden valintakriteerit ovat erilaiset
kuin varsinaisen väitöskirjakilvan.
Toivotan kaikki aktiivisesti osallistumaan Tietojenkäsittelytieteen seuran toimintaan vuonna 2005!
— Lea Kutvonen —
puheenjohtaja
Tietojenkäsittelytieteen Seura

