Homma hanskassa

Konferenssit ovat oivallisia paikkoja oppia ja luoda
suhteita. Suurimman hyödyn tapahtumasta saa
järjestämällä sen itse. Kaikkea ei tarvitse tehdä
alusta, apua saa alan osaajilta.
Tietokonetekniikan laitoksen professori Jari Nurmi on
järjestänyt 12 kertaa International Symposium on Systemon-Chip-konferenssin. Viimeisin on juuri päättynyt Tamperetalossa. Paikalle tänäkin vuonna saapui yli sata vierasta
kuudestatoista maasta pohtimaan järjestelmien integrointia
mikropiireille.
- Konferenssien järjestäminen ei ole loppujen lopuksi vaikeaa,
vaikka aluksi se vaikuttaa työläältä, kertoo Jari Nurmi.

Jari Nurmi (vas.) isännöi SoC-konferenssia
tällä viikolla Tampere-talossa. Vieraita oli lähes
kahdestakymmesta maasta.

Konferenssin järjestelyt on aloitettava ainakin vuotta
aikaisemmin. Ydintiimissäkin kannattaa delegoitavia olla
puolitusinaa, jotta kaikki tarpeellinen säätö tulee ajoissa tehtyä.
Yllätyksiltä ja viivytyksiltä ei voi välttyä, joten tärkeintä on oikea asenne. Kaikesta selvitään.

Motiivit konferenssien järjestämiseen ovat Nurmen mukaan sekä tiedostamattomia että tarkkaan punnittuja.
- Onhan se hienoa, kun saadaan tänne kiinnostavia puhujia. Samalla meidän omat tutkijat ja opiskelijat
pääsevät mukaan kuulemaan ja oppimaan. Konferensseissa on myös helppo luoda kontakteja, kertoo Nurmi.

Helposti liikkeelle
Nurmi rohkaisee kaikkia konferenssiisännyyteen. Kylmiltään ei kuitenkaan
kannata hommaan ryhtyä. Aluksi voi
järjestää pieniä workshop-tyyppisiä
tapahtumia. Teemapäivä, johon
kutsutaan alan puhujia, on hyvä alku.
Tilaisuuteen voi yhdistää omien
tutkimustulosten esittelyä.
Kiinnostavan tapahtuman saa kasaan
ilman banketteja ja painettuja
ohjelmiakin. Paikallisuuden ja
perinteiden kunnioittaminen helpottaa
ideointityötä. Esimerkiksi Nurmen
järjestämissä konferensseissa on
tapana käydä jääkiekko-ottelussa.

Huolellinen suunnittelu auttaa

Kokouksesta konferenssiin - Tampere
Convention Bureau auttaa
Tampere Convention Bureau (TCB) on Tampereen
kongressimarkkinointiyksikkö, jonka yksi taustatukija on TTY.
TCB tarjoaa tieteentekijöille, järjestöille ja yrityksille maksutonta ja
puolueetonta asiantuntija-apua kansainvälisen kokouksen tai
kongressin kutsumisessa, suunnittelussa ja markkinoinnissa.
TCB on vuonna 1995 perustettu ei-kaupallinen yhdistys.
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampere-talossa.
Yhdistyksen jäseniä yhteistyökumppaneita ovat kaikki keskeiset
kongressialan toimijat Tampereella.
Yhdistys auttaa, kun tarvitset asiantuntija-apua konferenssin
kutsumisessa kutsukansion toimittamisessa, tutustumisvierailun
järjestämisessä, konferenssin ennakkosuunnittelussa ja
markkinoinnissa.

Vuosien varrella Nurmi on oppinut,
että kaikki kannattaa suunnitella
huolellisesti ja ohjeistaa
perusteellisesti. Esimerkiksi sisällöltään
mielenkiintoinen ja ulkoasultaan miellyttävä konferenssijulkaisu ei synny itsestään. Painettua julkaisua varten
ohjeiden pitää olla yksiselitteiset, jotta kaikki saadaan puristettua samaan formaattiin.

- Jos jotain haluaa tietyllä tavalla, se täytyy tarkasti ohjeistaa.
Muuten joku on tehnyt ihan hullulla tavalla, tietää Nurmi.
Hän myöntää, että paperien valintaprosessi ja julkaisun
painaminen on ensimmäisellä kerralla iso työ.
Paperinhallintajärjestelmät ja automaattisovellukset helpottavat
konferenssijärjestäjiä. Työn voi myös ulkoistaa alan yrityksille.

Tähtäimessä iso kala
Ajan myötä tavoitteilla on tapana nousta. Näin on käynyt myös
Jari Nurmelle, joka on jo parina vuonna tosissaan tavoitellut
Tampereelle noin 1500 hengen ISCAS-konferenssia. Voiton
on vienyt muun muassa Pariisi, mutta Nurmi uskoo Tampereen
mahdollisuuksiin.
Ammatti-apua hakuprosessiin on antanut Tampere Convention
Bureau. TTY on yhdistyksen maksava jäsen, joten sen
palveluiden käyttäminen on enemmän kuin järkevää. Nurmen
suunnitelmat siintävät jo seuraavassa hakukierroksessa, kun
haetaan vuoden 2015 isännyyttä.
Ennen sitä Jari Nurmi ehtii järjestää vielä useamman kerran
taannoin kotikutoisesti alkaneen SoC-konferenssinsa.
Varaukset Tampere-taloon on tehty jo viideksi vuodeksi
eteenpäin.
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