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Kutsu Suomen Automaatioseuran Konenäköjaoksen
syyskokoukseen
Suomen Automaatioseuran Konenäköjaoksen syyskokous pidetään torstaina 23.11.2006 alkaen kello
18:00 Tiedekeskus Heurekassa, Vantaa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Ennen kokousta kello 17:15 on mahdollista nähdä Verne teatterissa elokuva: ”SOLARMAX Kuumin
elokuva auringon alla”.
Kokouksen jälkeen pidetään Machine Vision News 2007 suunnittelunpalaveri, jonka aluksi MVN
tarjoaa iltapalan. Jotta osaamme varata oikean määrän aterioita Verne lippuja, pyydämme
ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse 16.11.2006 mennessä osoitteeseen: Juhani.Hirvonen@vtt.fi

A. Vision Prize ’07
Konenäköjaos julistaa jälleen haettavaksi konenäön stipendin, Vision Prize 2007. Stipendi on
tarkoitettu valmistumisvaiheessa oleville opisto- ja korkeakoulutason opiskelijoille, joiden lopputyö
valmistuu vuonna 2006 ja siinä käsitellään ansiokkaasti konenäön soveltamista tai uusia menetelmiä.
Opistojen ja korkeakoulujen opinnäytteet arvioidaan omien kriteeriensä pohjalta, mikä turvaa töiden
tasapuolisen arvostuksen.
Stipendin hakuaika päättyy 9. helmikuuta 2007. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta:
www.automaatioseura.fi/index/tiedostot/visionpriceohjeet07.pdf
Voittaja esitellään Machine Vision News 2008 lehdessä ja hänelle järjestetään tilaisuus tulla
esittelemään voitokasta työtään Konenäköjaoksen vuosikokoukseen syksyllä 2007.
Toivomme runsasta osanottoa ja haluamme näin omalla panoksellamme rohkaista nuoria hankkimaan konenäön asiantuntemusta, olla mukana edistämässä konenäön tutkimusta ja sen käytännön soveltamista sekä tiedottaa siitä teollisuuteen.
Hakemukset pyydämme lähettämään sähköisessä muodossa osoitteella: Juhani.Hirvonen@vtt.fi

C. Machine Vision News 2007, Call for Papers
Keväällä ilmestyi Machine Vision News no 11. Se sai hyvän vastaanoton. Lehteä on levitetty ympäri
Eurooppaa, ja lisäkopiota pyydetään jatkuvasti. Myös artikkelien kirjoittajat ovat pyytäneet
lisäkopioita omaan jakeluunsa. Lehdellä on siis vakiintunut asemansa. Siitä on tehty myös
verkkoversio, joka löytyy osoitteesta www.automaatioseura.fi/jaostot/mvn .
Lehti jatkaa pääosin entisillä linjoilla. Seuraavaan numeroon juttuja on jo luvassa lisää. Toivottavasti
myös yhä useampi teistä lähtee mukaan lehteen omalla sivullaan. Lehti on edustava osoitus
suomalaisesta konenäön osaamisesta ja sitä arvostetaan maailmalla.
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Lehti toteutetaan kokonaan neliväripainatuksella ja tabloidi-koossa kuten viimeksikin, ja se ilmestyy
jälleen englannin kielellä. Lehden painos on 7000 kpl ja sitä levitetään jälleen vakiopostituksilla sekä
monissa eri näyttelyissä ja tapahtumissa (mm. Hannover, Automaatiopäivät, PulpPaper jne.). Myös
kirjoittajat saavat haluamansa määrän lehtiä omaan asiakasjakeluunsa. Lehden jutuista toimittajat
ovat edelleen ammentaneet juttuja mm. Tekniikka ja Talous lehteen. Haluamme siis juttuja ja
mainoksia lehteemme ensi tilassa!
Ensi vaiheessa riittää tekstin aihe tai lyhyt abstrakti. Artikkelien aiheet voivat liittyä konenäön
sovelluksiin tai teknologiaan. Yhtä tervetulleita ovat myös konenäön yritystoimintaan liittyvät aiheet.
Julkaistavat aiheet valitsee johtokunnan valitsema raati. Konenäön artikkelien otsikossa ei saa olla
yritysten nimiä eikä tuotemerkkejä. Sisällöltään on pyrittävä puolueettomaan ns. toimitukselliseen
tiedottamiseen. Puhtaasti kaupallinen teksti luokitellaan mainokseksi, jolle lehdessä myös varataan
tilaa. Hintaan sisältyy myös verkkoversion tekeminen.
Tekstien aiheet tai lyhennelmä pitää olla toimittaa viimeistään 15.12.2006, jotta raati voi tehdä
valinnat ja päättää lehden laajuudesta. Jos joku ei ole nähnyt lehtemme aikaisempia numeroita ja olisi
kiinnostunut niistä, voimme toimittaa näytekappaleita. Valituille kirjoittajille tiedotetaan seuraavalla
viikolla ja samalla annetaan ohjeet lopullisen tekstin toimittamiseksi tammikuussa. Lähettäkää
tekstien aiheet, lyhennelmät ja mainosvaraukset sähköpostilla osoitteeseen:
Mauno.Kemppainen@tvivision.com
Konenäköterveisin,
Juhani Hirvonen
VTT, Pl 1000, FIN-02044 VTT
020722 6466
Sähköposti: Juhani.Hirvonen@vtt.fi.

