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TC13:n varsinaista työkokousta edeltää nykyisin aina yhden päivän seminaari yhdessä
isäntämaan HCI-tutkijoiden kanssa.
Seminaarissa Toni Granollers Lleidan yliopistosta antoi yleiskatsauksen HCI-alan
tilanteesta espanjankielisissä maissa, lähinnä Espanjassa. HCI-alan työvoiman tarve on
suurempi kuin mitä koulutus tuottaa, mutta HCI-opetuksen tuominen koulutusohjelmiin
on ollut hidasta. Lisäksi koulutuksen antaminen tietojenkäsittelytieteen laitosten sisällä
on hidastanut alan identiteetin muodostumista ja tarvittavan monitieteisyyden
sisällyttämistä koulutukseen.
Tärkein sekä ammattilaisia että tutkijoita kokoava alan järjestä Espanjassa on AIPO. Sen
organisoimana on tuotettu yhteinen HCI-alan koulutusohjelma yliopistojen yhteistyönä
toteutettavaksi. Tulos on verkossa, http://griho.udl.es/master-ipo. Omat alajärjestönsä
Espanjassa on myös UPAlla (upaSpain) ja SIGCHIlla (CHISPA). Yritysmaailmassa
suurin ja merkittävin alan toimija on Telefónica.
TC13:n varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita.
TC13:n lippulaivakonferenssi on INTERACT. Vuoden 2005 konferenssi oli Roomassa,
ja tämän vuoden konferenssi Rio de Janeirossa 10.-14.9.2007. Kokouspaikkaa aikoinaan
valittaessa hieman arveltiin, miten kaukainen kokouspaikka houkuttaisi papereita. Huoli
oli kuitenkin turha, täysiä papereita lähetettiin 220, mikä oli vain hieman vähemmän kuin
viimeksi (jolloin papereita tarjottiin 264). Tarjottujen papereiden taso oli erittäin hyvä, ne
arvioitiin skaalalla 1-5, ja yli 110 paperia sai keskiarvon joka oli suurempi kuin 3.
Osallistumismaksut pidetään poikkeuksellisen alhaisina, jotta yhdessä kalliin lentomatkan
kanssa kokonaiskulut pysyisivät samalla tasolla kuin aiemmissakin konferensseissa.
Konferenssin kutsutut puhujat ovat Wendy Kellogg, Ben Shneiderman ja Clarisse de
Souza. Konferenssia seuraa välittömästi 1-2 viikon kesäkoulu aiheesta User Interface
Engineering.
Kokouksessa päätettiin, että vuoden 2009 INTERACT-konferenssi on Uppsalassa ja
vuoden 2011 konferenssi Portugalissa.
22.-24.8.2007 IFIP on järjestämässä WITFOR-konferenssia Addis Abebassa. Sarjan
aiemmat konferenssit ovat olleet Liettuassa 2003 ja Botsuanassa 2005. Konferenssien
tavoitteena on avustaa kehittyviä maita tietotekniikan hyväksikäytössä. Lupauduin
TC13:n yhdyshenkilöksi. Tänä vuonna TC13:lla ei ole aktiivista roolia WITFORissa
INTERACT-konferenssin ajallisen läheisyyden ja maantieteellisen kaukaisuuden takia,
mutta seuraava WITFOR lienee vuonna 2009 – siinä TC13 pyrkii olemaan mukana.

IFIPin komiteat toimivat hyvin pienellä budjetilla. TC13 on toiseksi varakkain, ja senkin
rahavarat pienenevät yli 5000 euron tahdilla vuosittain. Syynä on se, että tulot tulivat
aiemmin konferenssiproceedingsien myynnistä, ja digitaalisten kirjastojen yleistyttyä
tämä tulonlähde on kuivunut. Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää että INTERACTit
tuottavat voittoa.
TC13:n työryhmät ovat aktivoituneet ja järjestäneet useita työpajoja, seminaareja ja
konferensseja. WG13.1, ”Education in HCI and HCI Curricula”, järjestää HCIEdkonferenssisarjaa, jonka seuraava konferenssi on 2.-4.4.2008 Roomassa juuri ennen
CHI2008-konferenssia (joka puolestaan on Firenzessä). WG13.2, ”Methodology for
User-Centred System Design”, puolestaan järjestää konferenssia ”Human-Centered
Software Engineering Conference”, joka seuraavan kerran on Pisassa IFIPin
yleiskonferenssin, WCC 2008 (7.-10.9.2008), jälkeen.
Kokouksen ajasta kohtalaisen suuri osa käytettiin pienryhmissä strategioiden pohtimiseen
ja materiaalin tuottamiseen TC13:n uusille verkkosivuille – vanhoja ei aktiivisesti
ylläpidetä. Uudet sivut pyritään avaamaan tänä vuonna ja saman
sisällönhallintajärjestelmän (Plone) käyttöön on ollut kiinnostusta myös muilla IFIPin
komiteoilla.

