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(Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 8.11.2005) 
 
SIGCHI Finland jatkaa vuonna 2006 toimintaansa aiempien vuosien aikana 
syntyneiden ja toisaalta jatkuvasti vakiintuvien toimintatapojen pohjalta. Keskeisessä 
osassa ovat jatkossakin yhdistyksen järjestämät kevät- ja syysseminaarit yhdistyksen 
virallisten kokousten yhteydessä. Seminaarissa kootaan yhteen paitsi yhdistyksen 
jäsenet myös muut ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.  

Yhdistyksen seminaaritilaisuuksista pyritään kehittämään pidemmällä 
tähtäimellä aihealueen kansallisesti keskeinen foorumi, johon sekä teollisuuden että 
akateemisen maailman edustajat mielellään ottavat osaa esityksin ja esittelyin. 
Aihealueella toimivat organisaatiot ja tutkimusryhmät pääsevät yhdistyksen 
seminaareissa esittelemään toimintaansa muille. Mahdollisuuksien mukaan 
seminaareihin pyydetään esiintyjiksi tunnettuja alamme tärkeimpien tieteenalojen 
kansallisia ja myös kansainvälisiä edustajia, erityisesti jos heitä on sopivasti 
vierailemassa jossakin yliopistossa tai yrityksessä. 

Varsinaisia seminaariohjelmia täydennetään tilanteen ja mahdollisuuksien 
mukaan vuoden 2005 aikana kokeilluilla opinnäyte-esityksillä ja niihin liittyvillä 
keskustelutilaisuuksilla. Myös työpajaluonteiset keskustelut ajankohtaisista aiheista 
(esim. kansainväliset konferenssit tai alan messut) voidaan liittää osaksi yhdistyksen 
kevät- ja syysseminaareja. Yhdistyksen toiminnassa pyritään vuoden 2006 aikana 
ottamaan erityisesti huomioon teollisuuden piirissä tehtävä HCI-työ, jotta yhdistyksen 
toiminta tarjoaisi aiempaakin tasapainoisemmin sekä tutkijoiden että teollisuuden 
piirissä työtään tekevien henkilöiden näkökulmasta kiintoisaa toimintaa. Näillä 
toimilla pyritään luomaan yhdistyksen toiminnalle yhä enemmän keskustelevia ja 
jäsenistönsä kautta aktiivisesti uudistuvia ja edistyviä muotoja. 

Jäsenistöä rohkaistaan myös itsenäiseen ja oma-aloitteiseen jäsentoimintaan, ja 
vuoden 2006 aikana edistetään yhdistyksen paikallistoimintaa. Vapaamuotoisia 
tutustumisiltoja pyritään järjestämään paitsi yksittäisten yhdistysten jäsenten 
kokoonkutsumina epämuodollisina tilaisuuksina myös yhteistyössä yliopistojen ja 
yritysten kanssa. SIGCHI Finland ry toimii tällaisissa tilaisuuksissa ainakin 
tiedottajana, mutta resurssien mahdollistaessa myös kokoontumisten puitteita 
tarjoavana tahona.  

Yhdistys pyrkii myös oman toimintansa tunnetuksi tekemiseen, esim. 
teemapäiviä järjestämällä. Tätä varten hallitus laatii toimenpideohjelman. 

Toimintaa vuoden 2005 aikana käyttöönotetun yhdistyksen verkkopohjaisen 
vuorovaikutusympäristön puitteissa pyritään myös aktivoimaan ja edistämään 
jäsenistön vuorovaikutusta sen kautta. Yhdistyksen uuden WWW-palvelun 
(www.sigchi.fi) käyttöä seurataan ja tarpeen mukaan kehitetään edelleen panostamalla 
tähän tarvittaessa hieman yhdistyksen varoja. Yhdistyksen jäsenistö kattaa 



maantieteellisesti koko Suomen, ja tätä varten vuorovaikutteisuutta tukeva ja edistävä 
yhdistyksen verkkopohjainen palvelu on keskeisessä roolissa. Verkkopalvelun 
kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi kerätään tietoja jäsenistöltä. 

SIGCHI Finland tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa, jotka 
kokoavat yhteen ainakin osittain samoista aihepiireistä kiinnostuneita. Näitä ovat VR-
SIG Finland sekä vuonna 2005 toimintansa aloittanut SIGGRAPH Finland. Myös 
yhteistoimintaa aihealueen opiskelijakerhojen ja -yhdistysten, mm. Käyttäjän ystävät, 
kanssa ylläpidetään edelleen. Yhdistys pyrkii resurssien sallimissa puitteissa 
järjestämään yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa esim. yhteismatkoja yhdistyksen 
seminaaritilaisuuksiin. 

Yhdistys jakaa edelleen vuosittaisen palkinnon parhaasta maisteritasoisesta 
opinnäytteestä. Opinnäytetyön tekijän palkitseminen tapahtuu yhdistyksen 
syysseminaarissa, jossa opinnäytepalkinnon sponsoroinut yritys pääsee myös 
esittäytymään. Hallitus tekee myös selvityksen HCI-alan opiskelijoiden 
sijoittumisesta työelämään. 

Kannatusjäseniä hankitaan tarjoamalla niitä kiinnostavia etuja yleisen 
näkyvyyden ja alan tukemisen lisäksi. Yhdistyksen seminaaritilaisuuksissa varataan 
yhdistyksen kannatusjäsenille mahdollisuus esittäytyä näyttelyssä, joka on seminaarin 
kanssa samoissa tiloissa. Opiskelijajäsenten rekrytointia edistetään, ja jäsenten kanssa 
käydään keskustelua jäsenetujen kehittämisestä. 

Vuoden 2004 NordiCHI-konferenssin tavoin SIGCHI Finland osallistuu 
jatkossakin aihealuetta sivuavien seminaarien ja konferenssien järjestelyihin. Vuonna 
2006 järjestetään Espoossa MobileHCI-konferenssi, jonka järjestämisessä yhdistyksen 
jäsenistöä on mukana. SIGCHI Finland pyrkii olemaan esillä tässä konferenssissa 
sekä mahdollisuuksien mukaan myös muissa alamme tärkeimmissä konferensseissa, 
muun muassa CHI 2006 -konferenssissa. 

SIGCHI Finland ry:n toiminnassa pyritään edistämään myös kansainvälistä 
yhteistyötä, erityisesti yhteistyöhön pyritään Pohjoismaiden alueella. Yhteistyö 
kansainvälisesti tapahtuu sekä henkilökohtaisten suhteiden että SIGCHI:n Local 
Chapter -toiminnan kautta. Yhteistyösuhteita pyritään vuoden 2006 aikana kuitenkin 
kehittämään yhä enemmän yhdistyksen näkökulmasta myös institutionaliseen 
suuntaan. Pienimuotoista vuorovaikutusta on jo ollut Tanskan SIGCHI -
paikallisosaston kanssa. Yhdistys jäsenineen pyrkii myös jatkossa tekemään 
aihealuetta vahvemmin kansallisesti tunnetuksi laajemman yleisön piirissä ottamalla 
osaa UPAn (Usability Professional's Association) käynnistämään vuosittaiseen World 
Usability Day tapahtumakokonaisuuteen. Vuodesta 2005 alkaen World Usability Day 
järjestetään vuosittain 3. päivä marraskuuta. 
 
 


