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SIGCHI Finland Ry:n tarkoituksena on edistää ihmisen ja tietokoneen välisen 
vuorovaikutuksen (engl. Human Computer Interaction, HCI) tutkimusta ja opetusta ja 
yhdistää alasta kiinnostuneita ihmisiä Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi 
yhdistys järjestää yhdistyksen jäsenille ja yleisölle seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, tiedotus- ja 
tutkimustoimintaa mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava: 
Timo Tokkonen (puheenjohtaja), Sari Kujala (varapuheenjohtaja), Jari Varsaluoma 
(rahastonhoitaja ja jäsenvastaava), Taina Arjanmaa, Laura Lappalainen, Perttu 
Lähteenlahti (opiskelijayhteistyö), Tiina Ritari, Raisa Suihkonen ja Toni Virtanen 
(sihteeri). 
Hallituksen varajäseninä toimivat Markus Ahola, Hanna Hämäläinen, Virpi Lahdenmäki 
ja Tonja Molin-Juustila. 
  
 
Yhdistyksen hallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2018 yhteensä 6 kertaa 
seuraavasti: 
17.1., 14.2. (sähköpostikokous), 13.6., 30.8., 20.11. ja 8.12. (sähköpostikokous) 
Yhdistyksellä järjesti 2 sääntömääräistä vuosikokousta: kevätkokous 31.5. ja 
syyskokous 11.12. 
  
 
Kevätseminaari järjestettiin 3.4. Aalto yliopistolla teemana yliopistojen HCI/UX-
koulutuksen yhteistyön järjestäminen ja kehittäminen. 
Syysseminaari järjestettiin 25.10. Espoossa Aalto Design Factoryssä “Käyttäjät 
keskiöön sähköisten terveyspalvelujen suunnittelussa – Empowering patients through 
eHealth services”. Tapahtuman pääpuhujana oli Geraldine Fitzpatrick Itävallasta 
ACM:n tukemana. 
Oulussa järjestettiin 8.11. Maailman käytettävyyspäivän tapahtuma Oulun 
Ammattikorkeakoululla teemalla ” "UX design for good or evil?"”. 
  
 
Vuoden 2018 opinnäytekilpailun voittajaksi valittiin Hanna Stenhammar Aalto 
yliopistosta "Pictures of Illness: Photo Elicitation for Studying Patient Experience at 
Children's Hospital". 
Palkinnon lahjoitti SIGCHI Finland. 
Kunniamaininta myönnettiin Janne Puntilalle (Vaasan yliopisto) työstä "Suunnitelma 
graafisesta ohjelmointiympäristöstä perusopetukseen käytettävyyden ehdoilla: 
Koodikoira"  
Kilpailun järjestelyistä vastasivat Tonja Molin-Juustila ja Sari Kujala. 
  
  
Yhdistyksen toiminnassa jatkettiin alueellisen kattavuuden tukemista järjestämällä 
paikallisia tapahtumia. Seminaareihin järjestetty etäyhteys on kasvattanut suosiotaan. 
Jäsenistö on toivonut käytännön jatkamista tulevaisuudessakin. 
 



Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat sähköpostilista, Facebook-ryhmä, LinkedIn-
ryhmä, Twitter-tili sekä www-sivut. 
Sähköpostilistalla oli vuoden päättyessä n. 460 tilaajaa. 
Yhdistyksen ilmaisiin tapahtumiin osallistuu säännöllisesti 60-150 henkilöä 
kokonaisjäsenmäärän ollessa alle 100 henkeä. Hallitus pyrkii kehittämään jäsenistön 
mahdollisuuksia aktiiviselle osallistumiselle. 
 
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus vuonna 2018 säilyi entisellään ollen varsinaisilta 
jäseniltä 20 euroa. Ensimmäistä perustutkintoaan suorittavilta opiskelijoilta ei peritty 
jäsenmaksua. Kannatusjäsenmaksu oli 100 euroa. 
 
Yhdistyksellä oli vuoden 2018 lopussa 81 jäsentä ja 12 kannatusjäsenyritystä.  
 
Yhdistyksen tilin saldo vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 11 645,71 euroa. 
Toimintavuosi 2018 oli 3583,33 euroa alijäämäinen. 
Verkkosivu-uudistus toteutetaan loppuun vuonna 2019, mitä varten on tehty varaukset 
kahden edellisen tilikauden aikana. 
 
 
 
 
 
 
Timo Tokkonen  Toni Virtanen 
puheenjohtaja 2018   sihteeri 2018 
 


