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Päätoimittajan palsta
Vuosijuhla-artikkelien
julkaiseminen alkaa
Vuoden 2000 Tietojenkäsittelytieteen päivät pidettiin Jyväskylässä pyöreälle vuosiluvulle hyvin sopivalla teemalla “tietojenkäsittelytiede eilen — tänään — huomenna”. Päivien ohjelman rungon muodostivat johtavien kotimaisten asiantuntijoiden pitämät esitelmät, joissa he esittelivät omia osa-alueitaan ja tarkastelivat
niiden menneisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuutta.
Tietojenkäsittelytieteen Seura ry on
perustettu vuonna 1982. Koska seuran 20vuotisjuhlapäivä oli lähestymässä, heräsi
ajatus laajentaa Jyväskylässä pidetyt esitelmät kirjaksi, joka julkaistaisiin seuran
20-vuotisjuhlan kunniaksi. Jotta Suomessa edustettuna olevat osa-alueet tulisivat
mahdollisimman hyvin katetuiksi, kirjaa
varten pyydettiin kirjoituksia Jyväskylän
esitelmöijiä laajemmalta joukolta. Ehkä
sillä ennakoitiin myös sitä, että kaikilla
esitelmöijillä ei välttämättä aika riitä esitelmän muokkaamiseen kirjoitukseksi, ja
haluttiin varmistaa, että siitä huolimatta
saadaan aikaan kunnollisen kokoinen kirja.
Osa kutsutuista vastasi kutsuun,
ja kirjan toimittajat saivat kirjoituksia vuosien 2001 ja 2002 aikana.
Tietojenkäsittelytiede-lehden toimittajille
tuntemattomista syistä kirjan julkaiseminen valitettavasti viivästyi ohitse vuoden
2002 ja seuraavienkin vuosien. Koska kirjan ilmestyminen alkoi vaikuttaa epävarmalta, ehdotin, että kirjoitukset julkaistaisiin Tietojenkäsittelytiede-lehdessä ennenkuin ne vanhentuvat täysin. Ehdotuk-

seen suostuttiin helmikuussa 2007. Sain
aineiston haltuuni maaliskuussa.
Seuraava vaihe oli yhteyden ottaminen kirjoittajiin julkaisuluvan saamiseksi ja sen selvittämiseksi, tarvitseeko
kirjoitus päivittää ajan tasalle. Kirjoittamisajankohdistahan oli kulunut noin
viisi vuotta. Useimmat kirjoittajat suhtautuivat heti myönteisesti ajatukseen
Tietojenkäsittelytiede-lehdessä julkaisemisesta.
Kirjoittajat ovat päivittäneet tai tulevat
päivittämään kirjoituksiaan kukin oman
aikataulunsa mukaan. Ennen julkaisemista kirjoitukset ovat läpikäyneet saman
tarkastus- ja muutosehdotusprosessin kuin
kaikki muutkin Tietojenkäsittelytiedelehdessä julkaistavat lehden logoa kantavat kirjoitukset, eli joku toimittajista on
tarkastanut kirjoituksen ja mahdollisesti
neuvotellut kirjoittajan kanssa lisämuutoksista. Näitten kirjoitusten tapauksessa
muutospyyntöjen tavoitteena on melkein
aina ollut vaikeatajuisten kohtien muuttaminen helppolukuisemmaksi, mutta asiasisällöstäkin on rohjettu kysyä niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa toimittajasta on näyttänyt siltä, että asia on jossain
vaiheessa ennen paperille päätymistään
muuttunut virheelliseksi.
Tässä numerossa julkaistaan tämän
prosessin ensimmäistä satoa. Tarkoitus on
julkaista myöhemmissä numeroissa lisää
sitä mukaa kuin kirjoitukset valmistuvat
julkaisukuntoon. Toivon, että lukijat kokevat ainakin yhtä hienoja ahaa-elämyksiä
kuin toimittajat kokivat lukiessaan näitä mielenkiintoisia ja asiantuntevia kirjoituksia.
— Antti Valmari —

