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1. Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.15.
2. Esityslistan hyväksyminen.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja seuran sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi. Seuran varapuheenjohtajan ehdotus esityslista (liitteen) hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
Valittiin kokouksen sihteeriksi Teemu Kinnunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Mats Sjöberg ja Ville Viitaniemi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus.
Markus Koskela esitteli edellisen kokouksen pöytäkirjan. Käytiin keskustelua diplomityöpalkinnon jakamisen lopettamisesta. Pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Jäsenanomusten käsittely.
Teemu Kinnunen esitteli saapuneet jäsenhakemukset. Jäsenhakemuksensa olivat jättneet seuraavat henkilöt:
• Tapio Pahikkala
• Xi Chen
• Tuomo Alasalmi
Lyhyen keskustelun jälkeen kokous päätti hyväksyä kaikki 3 hakemusta.

6. SCIA 2013 Markus Koskela esitteli hallituksen kaavaileman alustavan suunnitelman SCIA:sta.

• Vastuuorganisaatio
Hallitus on luovuttanut vastuun Aalto Yliopiston ...
• Aika
Konferenssi alkaa 17.6 ja päättyy 19.6 tai aikaisin 20.6 jos on tarvetta neljännelle päivälle. Jos
saadaan hyviä esiintyjiä pitämään tutoriaaleja niin tutoriaalit pidetään ennen konferenssia eli 16.6.
• Paikka
Kaksivaihtoehtoa: 1) Hanasaari 2) Dipoli. Hanasaaren hinnoista ei ollut tarkempaa tietoa, joten
paikka ei voitu vielä päättää. Ei ollut myöskään tarkkaa arviota mahdolliseta osallistujamäärästä
joten paikkaa ei vielä osattu päättää. Hanasaarta arvioitiin hienoksi, mutta kalliiksi paikaksi jota
on vaikea skaalata osallistujamäärän mukaan. Dipoli on taas halvempi ja helpompi skaalata osallistujamäärän mukaan. Osallistujille aiheutuavia kustannuksia arvioitiin merkittäväksi kriteeriksi
osallistujien valitessaan julkaisufoorumeita.
• General Chair
Hallitus ehdottaa Erkki Ojaa Aalto yliopistosta ja Matti Pietikäistä Oulun yliopistosta. Molemmat
ehdokkaat ovat suostuneet ja olivat paikalla kokouksessa.
• Area Chair
Hankitaan henkilöitä muutamasta tärkeimmästä scandinaavisesta yliopistosta. Erkki Oja ehdotti
Larssenia, Heideniä ja Palmia.
• Program Chair
Pyritään hankkia mahdollisimman tunnettuja nimiä kaikista yliopistostoista. Mielellään joitain
nuoria, mutta jo tunnettuja henkilöitä. Tässä vaiheessa ei noussut nimiä esille vaan päädyttiin
jatkamaan keskustelua aiheesta saunan lauteilla.
• Local Arrangement Team
Jorma Laaksonen on lupautunut Aalto Yliopistosta. Aki Vehtari on lupautunut toimimaan yhteyshenkilönä Helsingin Yliopistolla.
• Konferenssin aiheet
Käytiin keskustelua pitäisikö fokuksen olla suppea vai laaja. Todettiin, että fokuksen pitää olla
laaja, jotta potentiaalisten osallistujien määrä on mahdollisimman laaja.
• Julkaisumedia
Matti Pietikäinen ehdotti, että hyväksytyt artikkelit pitäisi saada julkaistua kokoelmana Springerin
Lecture notes on computer science:ssa.
• Erottautumiskeino
Todettiin, että konferrensseja on jo paljon ja että SCIA-konferenssin osallistuja määrä on vaihdellut
melkoisesti viime vuosina ja pääasiassa laskenut. Tästä johtuen, mietitiin, että miten voidaan erottua positiivisesti muista konferensseista ja houkutella mahdollisimman useita ryhmiä julkaisemaan
SCIA:ssa.
• Mainostus
Mainostukseksi ehdotettiin perinteisiä paperilappusia ja sen lisäksi spämmiä. Uutena ideana ehdotettiin, että valitaan Program Chairiin jäseniä maantieteellisesti laajalti eri paikoista joissa on
potentiaalisia osallistujia toivoen, että se kannustaisi heitä osallistumaan.
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7. Muut asiat.
• Ei muita asioita.
8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja ptti kokouksen kello 16.59.
Espoo,

.2012

Markus Koskela
puheenjohtaja

Teemu Kinnunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Mats Sjöberg

Ville Viitaniemi
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