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Suomen hahmontunnistustutkimuksen seura ry:n vuosikertomus
2012

20. toukokuuta 2013
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Kokoukset

Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidettiin tiistaina 29.5.2012 Helsingin Yliopiston Kumpulan kampuksella
Helsingissä. Vuosikokous järjestettiin Yhdistettyjen tietojenkäsittelyn päivien yhteydessä. Kokoukseen osallistui
11 jäsentä.
Seuran syyskokous pidettiin 3.12.2012 Turussa ja osallistujia oli 7. Kokouksen yhteydessä järjestettiin seuran
syysseminaari, jossa kuultiin yhteensä viisi esitelmää.
Sekä Yhdistetyillä tietojenkäsittelyn päivillä keväällä että syysseminaarissa Turussa kuultiin erinomaisia tieteellisiä esitelmiä sekä seuran jäseniltä että kutsutuilta puhujilta.
Seuran hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa. Hallituksen tärkeimpiä päätöksiä olivat SCIA 2013
–konferenssin järjestämiseen liittyvät asiat.
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Hallitus ja toimihenkilöt

Seura valitsi vuosikokouksessaan puheenjohtajaksi Markus Koskelan (Aalto) ja varapuheenjohtajaksi Jussi Tohka (TTY). Hallituksessa jatkoivat Esa Rahtu (OY), Aki Vehtari (Aalto) ja Joni Kämäräinen (LUT). Uutena
jäsenenä hallitukseen tuli Tapio Pahikkala (TY) ja hallituksen poistui Birgitta Martinkauppi (VY).
Seuran sihteerinä toimii Heikki Kallasjoki (Aalto) ja rahastonhoitajana Ville Viitaniemi (Aalto). Tilintarkastajiksi valittiin Janne Heikkilä (OY) ja Heikki Kälviäinen (LUT), ja varalle Esa Alhoniemi ja Tapio Seppänen.
Seuran sääntömääräiset nimenkirjoittajat ovat Markus Koskela, Jussi Tohka, Heikki Kallasjoki ja Ville Viitaniemi.
Suomen edustajiksi kansainväliseen kattojärjestöön International Association for Pattern Recognition (IAPR)
valittiin Heikki Kälviäinen (LUT) ja Janne Heikkilä (OY). Seuran edustajat ovat osallistuneet IAPR:n komiteoiden toimintaan ja toimineet IAPR:n järjestämien konferenssien toimikunnissa.
Seuran edustajaksi Tieteellisten seurain valtuuskuntaan valittiin Joni Kämäräinen (TTY).
Seuran edustaja Pohjoismaiden parhaan hahmontunnistuksen ja kuvankäsittelyn alan väitöskirjalautakunnassa
on Joni Kämäräinen, joka toimii myös ko. lautakunnan puheenjohtajana.
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Jäsenet ja tiedotus

Toimikauden päättyessä seuralla oli kaksi kunniajäsentä, akateemikko Teuvo Kohonen ja professori Erkki Oja,
yksi kannattajajäsen (ABB Industry Oy) ja varsinaisia jäseniä 366. Toimikaudella seuraan liittyi 8 (4+4) uutta
jäsentä.
Jäsenistöä informoitiin omin jäsenkirjein (1 kpl postitse). Näissä oli aikaisemman tavan mukaan kerättynä
tietoa mm. alan kokouksista ja konferensseista. Seura on tehnyt tiedotusta myös sähköpostilistan kautta. IAPR
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NewsLetter toimitetaan jäsenille sähköisenä ja kerran vuodessa toimitetaan “Hatutus News”-tiedotuslehti, joka
vielä hakee muotoaan. Hatutus News toimittamisesta vastaa toistaiseksi seuran puheenjohtaja.
Vuoden 2013 kevätkokous on tarkoitus järjestää yhteistyössä Tietojenkäsittelytieteen seuran vuosittaisten tietojenkäsittelytieteen päivien yhteydessä. Seminaarin ohjelma suunnitellaan yhdessä molempia kiinnostavaksi ja
seurat pitävät omat vuosikokouksensa erikseen. Tämän on tarkoitus yhdistää eri seurojen toimintoja ja aloja laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka pystyvät houkuttelemaan enemmän nuoria tutkijoita ja muita kiinnostuneita
toimintaan mukaan.
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Palkinnot

Vuosien 2010-2011 parhaan kotimaisen väitöskirjan palkinnon hahmontunnistuksen alalla sai Antti Airola Turun
yliopistosta. Väitöskirjan otsikko on “Kernel-Based Ranking. Methods for Learning and Performance Estimation”. Palkinnon arvo on 800 euroa ja lisäksi toimitettiin diplomi.
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Muu toiminta

Seuran toiminta on toimikaudella keskittynyt 18. Scandinavian Conference on Image Analysis -konferenssin
järjestämiseen. SCIA 2013 pidetään Espoossa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa kesäkuun 17.–20. päivinä. Konferenssin järjestäjätahoina ovat Suomen hahmontunnistustutkimuksen seura ry ja Aalto-yliopisto, konferenssin
puheenjohtajina toimivat Erkki Oja ja Matti Pietikäinen, ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja on Joni Kämäräinen ja paikallisista järjestelyistä vastaa Markus Koskela.

Helsingissä 20.5.2013,

Markus Koskela
puheenjohtaja
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