
Hyvää uutta vuotta kaikille!

Akustinen seura on myös siirtynyt uudelle vuosituhannelle ja jatkaa toimintaansa vanhaan 
malliin.  Seuran  hallitus  on  pitänyt  tänä  vuonna  jo  ensimmäisen  kokouksensa,  jossa 
pohdimme mm. tämän vuoden toimintaa. Totesimme että, perinteisten excursioiden ohella 
seura voisi  panostaa enemmän myös koulutustoimintaan.  Suomessa vierailee nykyään 
yhä  useammin  ulkomaisia  akustiikan  alan  asiantuntijoita,  joita  voisi  kutsua  seuran 
tilaisuuksiin esitelmöimään. Tänä vuonna valmistuu vihdoin myös seuran uudet säännöt. 
Ne  esitellään  seuran  vuosikokouksessa,  joka  pidetään  Tieteiden  talossa  15.3.  klo 
17.00  alkaen.  Vuosikokouskutsut  tulevat  sitten  aikanaan,  mutta  on  hyvä  laittaa 
päivämäärä kalenteriin hyvissä ajoin. 

Kiireiseen  pikkujouluaikaan  pois  jäänyt  excursio  Helsingin  Konservatoriolle  järjestetään 
maaliskuussa,  mutta  tarkkaa  päivämäärää  ei  vielä  ole  selvillä.  Tutustumistilaisuudesta 
lisää seuraavassa jäsenkirjeessä. Toukokuussa järjestetään, yhteistyössä AES:n Suomen 
jaoston kanssa, vanhaan tuttuun tapaan "Audiopäivät".

NAM2000 -  Nordic  Acoustics  Meeting  -  järjestetään  tänä vuonna  Rørosissa  Norjassa. 
Ohessa on "call for papers", joka löytyy myös sähköisessä muodossa seuran www-sivuilta 
(http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/nam2000cfp.htm).  Sivuja  on  muutenkin  hieman 
uusittu, joten kannattaa käydä niitä vilkaisemassa.

Tapio Lokki

Akustisen seuran sihteeri

PS.  Seuran  kautta  on  mahdollisuus  tilata  ACOUSTICA-lehteä  edulliseen  n.  350,- 
vuosihintaan. Jos olet kiinnostunut tilaamaan lehteä, ota yhteys seuran sihteeriin (esim. 
Akustinen.Seura@hut.fi).  Lisätietoja  ACOUSTICA-lehdestä  löytyy  osoitteesta 
http://www.icp.inpg.fr/ACTA/ 

NAM 2000 Call for Papers
The Acoustical Society of Norway invites you to a Nordic Acoustics Meeting at Røros, Norway 5-7 May 2000

Start: 1600 on Friday (corresponding flight from Gardermoen at 1435)

End: after lunch on Sunday (flight to Gardermoen at 1330)

Røros is an old copper mining town dating back to 1645. Røros is on the UNESCO World Heritage list. 

We invite you to submit papers in all  fields of acoustics.  Parallel  sessions will  be arranged ifnecessary. 
Please send your submission as soon as possible, and no later than 1 March 00. Title and abstract can be e-
mailed  to  aase@tele.ntnu.no  Further  information  about  the  program,  registration,  exhibition  etc.  will  be 
distributed later. 

For  your  planning we give  you  this  information:  The  registration  fee  will  be NOK 3500 which  includes 
participation, hotel accommodation and all meals. We offer a rebate of NOK 1000 per person for participants 
who will share a double room. You can bring an accompanying person for just NOK 500 which includes 
accommodation and all meals. 

Start your planning immediately. A weekend at Røros in May can give you the chance to go skiing for the last 
time that season - in bright sunshine of course. 

For further information contact: truls.gjestland@informatics.sintef.no tel: +47 73 59 26 45 fax: +47 73 59 14 
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See you at Røros.
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