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Seuran vuosikokous 18.3.2002 klo 18:00 Tieteiden talolla

Vuosikokous järjestetään 18.3 klo 18:00 Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6).
Kokoushuoneen numero on 309 ja paikalla on opasteet kokoustilaan. Ohessa on
kokouskutsu, jossa on kokouksen esityslista. Kokouksen jälkeen on jälleen tiedossa
mielenkiintoinen vuosikokousesitelmä.  TkT Ville Pulkki pitää esitelmän aiheesta:
Äänilähteen havaittu suunta ja värittymä. Hallitus toivoo paikalle runsasta osanottoa.

Jäsenrekisterin päivitys

Jäsentietorekisterin päivitys alkaa olla loppusuoralla. Viime kirjeen mukana lähetettiin
jäsentietojen päivityslomake, jossa oli mukana myös jäsentietojen luovuttamista EAA:lle
koskeva suostumuslomake, ja niitä onkin jo aika mukavasti palautettu. Sinulle, joka et ole
vielä lomaketta palauttanut, on tämän kirjeen ohessa jäsentietojen päivityslomake.
Täytä molemmat osat huolellisesti ja palauta pikaisesti, jotta saadaan jäsenrekisterin
uudistus vietyä loppuun (viime kirjeessä oli mukana postimerkillä varustettu palautuskuori!).
Jatkossa jäsentietoja koskevat muutokset voi hoitaa sähköpostilla.

Jäsentietojen päivityslomake (pitää palauttaa postissa) on myös ladattavissa seuran
kotisivuilta http://www.acoustics.hut.fi/asf/join.htm

Seuralta voi hakea stipendejä

Akustisen Seuran yhtenä tavoitteena on akustiikan alan edistäminen ja edelleen
kehittäminen. Akustinen Seura ry. myöntää apurahoja ja osa-apurahoja akustiikan alaan
liittyviin hankkeisiin. Lisää aiheesta voi lukea Seuran kotisivuilta.
http://www.acoustics.hut.fi/asf/member/stipendi.htm

Joint Baltic-Nordic Acoustical Meeting 2002

NAM 2002 järjestetään tänä vuonna Lyngbyssä, Tanskassa 26-28.8.2002. Konferenssi
aihealue kattaa koko akustiikan kirjon. Vaikkakin abstraktien lähetyspäivämäärä umpeutui jo
niin abstrakteja otetaan vielä vastaan. Koko paperin aikaraja on 26.8.02. Lisätietoja
konferenssista saa www-osoitteesta http://www.dat.dtu.dk/docs/211057_Acoustial_A5_ny.pdf
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Kauppaneuvos Risto Orko in memoriam

Akustinen Seura ry:n perustajajäsen ja kunniajäsen, kauppaneuvos,
professori Risto Orko kuoli 102-vuoden ikäisenä 29.9.2001.

Risto Orko syntyi 15.09.1899 raumalaisen merikapteeni Frans William
Nylundin perheeseen. V. 1920 hän valmistui ylioppilaaksi
syntymäkaupunkinsa yhteislyseossa ja opiskeli sen jälkeen lakia
Helsingin yliopistossa. Lainopilliset kuviot joutuivat kuitenkin
väistymään voimakkaan kulttuuriharrastuksen tieltä. Risto Orko toimi
pitkän elämänsä aikana monella eri alalla. Aluksi hän toimi mm.
teatterin johtajana ja näyttelijänä sekä lehtimiehenä.

Hänen elämäntyönsä liittyi pääosin elokuva-alaan. Vuonna 1933
hänet kutsuttiin Suomi-Filmi Oy:n, tuolloin 13-vuotiaan elokuvatalon
tuotantopäälliköksi ja pääohjaajaksi. Tässä ominaisuudessa hän
ohjasi ja tuotti monia maineikkaita elokuvia. Tuotantopäällikön

asemaan liittyi pian myös osakkuus yhtiössä ja vuonna 1945 seurasi nimitys sen
pääjohtajaksi. Risto Orko toimi pitkään Suomi-Filmin palveluksessa ja luopui hallituksen
puheenjohtajuudesta v. 1998. Rinnan menestyksekkään ohjaajauransa kanssa Risto Orko
työskenteli näkyvästi myös suomalaisen elokuvan uuden teknisen ja taiteellisen polven
kasvattajana. Hänen johdollaan luotiin toisen maailmansodan jälkeen laaja Suomi-Filmin
tytäryhtiöiden verkko ja kehitettiin pääyhtiön elokuvateatteri-, laboratorio- ja levitystoimintaa
ajan vaatimusten mukaisesti.

Elokuvissa on ääni kuvan ohella tärkeä elementti ja mm. tästä syystä on luonnollista, että
äänitekniikka ja akustiikka kiinnostivat Risto Orkoa.  Vuonna 1943 perustettiin pohjoismaiden
ensimmäinen akustinen seura - Ääniteknillinen yhdistys ry. Nimi muutettiin myöhemmin
Akustinen seura ry:ksi. Risto Orko oli eräs perustajajäsenistä. Vuosina 1943 - 62 hän toimi
seuran rahastonhoitajana. Monet seuran silloiset nuoret jäsenet muistavat Suomi-Filmin
mukavat tilat Bulevardilla Vanhaa kirkkoa vastapäätä, jossa seuran tiliasioita tehokkaasti
hoidettiin. Risto Orkosta on sanottu, että hän oli vakavikko, jossa oli aimo annos kujeilijaa ja
romantikkoa. Hänen joviaali persoonansa toi väriä ja sisältöä seuran
moniin tilaisuuksiin.

Akustinen Seura suree Risto Orkon poismenoa ja muistelee lämmöllä yhteisiä hetkiä.

(Kirjoitus perustuu Juhani Boreniuksen kirjoittamaan tekstiin Risto Orkon 100-vuotispäiviä varten, kuvalähde:
Suomen elokuva-arkisto)

Uusi Akustiikan sanasto on ilmestynyt

Metalliteollisuuden Kustannus Oy on julkaissut uuden suomi-ruotsi-englanti Akustiikka
sanaston. Lisätietoja sanastosta ja sen saatavuudesta on kustantamon www-sivuilla.

http://www.met.fi/kustannus/


