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TC13:n tämänvuotinen työkokous järjestettiin juuri ennen ACM:n CHI-konferenssia, joka on
TC13:n alan suurin vuotuinen konferenssi. Tänä vuonna siihen osallistui yli 2000 henkilöä,
joten perinteistä TC13:n seminaaria yhdessä isäntämaan HCI-tutkijoiden kanssa ei siksi
järjestetty.
TC13:n varsinaisessa kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.
TC13 päätti hyväksyä tarjouksen uudesta Special Interest Groupista (SIG), jonka teemana on
Interaction Design and International Development. Käytännössä tämä tarkoittaa HCItyyppisten asioiden kehittämistä ja tutkimusta kehittyvien maiden näkökulmasta. Andy
Dearden on SIGin vetäjä ja siihen voi vapaasti liittyä. SIG on kevyempi organisaatio kuin
WG, jollaiseksi se voi aikanaan muuttua jos toiminta käynnistyy aktiivisesti. Myös toisesta
SIGistä, HCI for Children, oli tullut alustava yhteydenotto Panos Markopoulosilta.
TC13:n lippulaivakonferenssi on INTERACT. Vuoden 2007 konferenssi järjestettiin Rio de
Janeirossa ja järjestäjät antoivat raportin konferenssin toteutumisesta. Konferenssi kokosi 268
osallistujaa ja pysyi budjetissa, vaikka hieman suurempaa osallistujamäärää olikin odotettu.
Konferenssin teemasta keskusteltiin yleisellä tasolla: miten teemaan pitäisi suhtautua?
Vuonna 2007 sillä ei ollut merkitystä muuta kuin lähinnä kutsuttujen puhujien aiheisiin.
Vuoden 2009 konferenssin järjestäjät haluaisivat tehdä teemaan sopivuudesta myös yhden
tarjottujen papereiden valintakriteerin. TC13n jäsenet olivat erimielisiä tämän
hyödyllisyydestä.
Vuoden 2009 INTERACT-konferenssi on Uppsalassa ja sen Call for papers on saatavilla
verkosta (www.interact2009.org). Teemaksi on valittu Research & Practice.
Vuoden 2011 konferenssi on jo aiemmin sovittu pidettäväksi Portugalissa. Vuoden 2013
konferenssin järjestäjäksi on toistaiseksi saatu tarjoukset Intiasta, Australiasta ja EteläAfrikasta. Paikasta päätetään myöhemmin.
IFIPin perinteisen yleiskonferenssin (WCC, 7.-10.9.2008) yhteydessä on tänä vuonna
ensimmäisen kerran HCI-alakonferenssi (1st IFIP Human-Computer Interaction Symposium,
HCIS 2008, http://wwwswt.informatik.uni-rostock.de/HCIS2008/) Milanossa.
Alakonferenssiin oli tarjottu noin 40 paperia (lyhyitä ja pitkiä), hyväksymisprosentti oli noin
50. WCC 2010 on Brisbanessa, Australiassa. Ilmeisesti siihenkin pyritään saamaan HCISalakonferenssi, joskin kalliit matkakustannukset arveluttivat.
IFIP tukee myös EIS-konferenssia (Engineering Interactive Systems) Pisassa 25.-26.9.2008.
EIS koostuu kahdesta osasta, 2nd Conference on Human-Centred Software Engineering
(HCSE 2008) ja 7th International workshop on TAsk MOdels and DIAgrams (TAMODIA
2008). Näihinkin oli yhteensä tarjottu noin 40 paperia. Lisätietoa:
http://wwwswt.informatik.uni-rostock.de/HCSE2008/.
TC13:n työryhmät ovat myös aktiivisia. WG1 (HCI in Education) piti vuosikonferenssinsa
juuri ennen TC13:n kokousta Roomassa (http://www.mifav.uniroma2.it/hcied2008/). Vuoden

2009 konferenssi järjestetään Dundeessa. WG1 ryhtyy kokoamaan myös jonkinlaista
tietokantaa HCI:n opetusohjelmista eri yliopistoissa. Kiinnostuneet voivat lähettää
vapaamuotoisen kuvauksen omasta opetuksestaan William Wongille (w.wong@mdx.ac.uk),
viestin aiheeksi: HCIEd: HCI course outline <name of institution>.
WITFOR (World IT Forum) järjestetään Hanoissa, Vietnamissa, elokuussa 2009. Se on neljäs
konferenssi sarjassa, jonka aiemmat konferenssit on järjestetty Liettuassa (2003),
Botswanassa (2005) ja Etiopiassa (2007) (ks. www.withor.org). Konferenssin järjestää IFIP
yhdessä paikallisten järjestöjen ja hallinnon kanssa. WITFOR 2007 kokosi 1255 osallistujaa
82 maasta; 814 tuli isäntämaasta (ja 1 Suomesta). Osallistujat ovat lähinnä ICT-asioista
vastaavia ministereitä, hallintovirkamiehiä, tutkijoita, ICT-asiantuntijoita ja alan yrittäjiä.
WITFOR 2009:ään pyritään saamaan HCI-aiheinen kesäkoulu sekä esitelmiä konferenssiin.
TC13:n talous on ongelmissa aiemmin konferenssijulkaisuista saatujen tulojen hiivuttua
elektronisten kirjastojen käytön yleistymisen myötä.
TC13 jatkaa (hidasta) työtä näkyvyytensä parantamiseksi. Uudet verkkosivut ovat osoitteessa
http://csmobile.upe.ac.za/ifip, mutta ylläpitokysymysten ratkaisu on viivästynyt eikä linkki
ehkä ole lopullinen, siksi sivuista ei ole tiedotettu. Vanhoja sivuja (joita esim. Google ensinnä
tarjoaa) ei enää pidetä yllä.
TC13:n seuraava kokous on Ateenassa 2.-4.3.2009.

