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Terveisiä seuran 60-vuotisjuhlista  

Seura juhli 60-vuotista taivaltaan Villa 
Kivessä viime marraskuun lopulla. 
Tilaisuudessa oli mukavasti väkeä tunnelma 
oli oikein lämmin ja iloinen. Paikalla oli 
edustusta myös muista pohjoismaisista 
akustisista seuroista.  

Lisäksi saimme nauttia oikein maittavista 
tarjoiluista ja viihdyttävästä ohjelmasta. 
Erityisesti Juhani Boreniuksen katsaus 
seuran historian merkkihenkilöihin toi 
mukavasti ulottuvuutta suomalaisten 
akustiikan alan merkkihenkilöiden nimien 
taakse.   

Professori Matti Karjalainen nimitettiin seuran kunniajäseneksi 

Pitkäaikaisesta akustiikan alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä sekä ansiokkaasta 
toiminnasta Akustisessa Seurassa professori Matti Karjalainen päätettiin nimittää Akustisen 
Seuran  kunniajäseneksi. Nimitys julkistettiin julkistetaan seuran 60-vuotisjuhlissa. 

BNAM2004 abstraktien aikarajaa siirretty 

BNAM2004 abstraktien jättöpäivää on siirretty eteenpäin.  Uusi abstraktien viimeinen 
jättöpäivä on 20.2.2004 ja lopullisen paperin viimeinen jättöpäivä 23.4.2004. Vielä siis ehtii 
hyvin mukaan. Seuran hallitus rohkaiseekin kaikkia julkaisemaan tutkimuksiaan tulevassa 
BNAM2004:ssä. Lisää tietoa löytyy ohessa olevasta BNAM2004-esitteestä sekä 
konferenssin verkkosivuilta http://www.acoustics.hut.fi/asf/bnam04/ . 

Akustisen Seuran vuosikokous 16.3.2004 

Akustisen Seuran vuosikokous pidetään tiistaina 16.3.2004 klo 18. Paikka ja lopullinen 
ohjelma on vielä avoin mutta merkitkäähän ajankohta kalenteriin jo valmiiksi.  
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Yhteistyötä muiden musiikista kiinnostuneiden yhdistysten kanssa 

Viime vuoden lopulla seuran hallitus kutsui muiden äänestä kiinnostuneiden yhdistyksen 
hallituksia yhteiseen tilaisuuteen esittelemään toimintaansa. Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä 
ja tiedottamista yhdistysten välillä. Tapaaminen oli oikein hedelmällinen ja toivottavasti jatkoa 
seuraa yhteistyön ja mahdollisesti yhteisten tapahtumien merkeissä. 

Tapahtumia musiikkitieteen saralla 

Suomen musiikin tutkijoiden symposium järjestetään 25.-26.3.2004 Helsingissä. 
Tapahtuman järjestäjinä toimivat Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen 
musiikkitieteellinen seura. Symposium on teemaltaan avoin, ja esityksiä on kaikilta 
musiikintutkimuksen alueilta. Symposiumin ulkomaisina kutsuvieraina ovat musiikin 
historioitsija, professori Leo Treitler (City University of New York, USA) sekä  
populaarimusiikin analyytikko, professori Allan F. Moore (Surrey University, Iso-Britannia). 
Symposiumin kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.   

Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta http://www.music.helsinki.fi/ses/CFP.htm. 

 

14th Nordic Musicological Congress järjestetään 11.-14.8.2004 Sibelius-Akatemiassa, 
Helsingissä. Kongressin aihealueet kattavat kaikki musiikkitieteen osa-alueet. Kutsuttuina 
puhujina ovat mm.  Richard Middleton (University of Newcastle, England) ja Carl Schachter 
(New York).  

Lisätietoja tapahtumasta löytyy osoitteesta http://www.siba.fi/NMK2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Mukavaa ja menestyksellistä uutta vuotta 

    terveisin, 

    Miikka Tikander, sihteeri 
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23th January 2004 

Dear Nordic or Baltic Acoustician, 

The Baltic Nordic Acoustics Meeting 

The next BNAM meeting will be held at 8th – 10th June 2004 in Mariehamn, Åland. We 
warmly like to invite you to participate the meeting. Please, find more information and 
details about the meeting in this letter.  

 

The BNAM meeting will cover all fields of acoustics. Naturally, we’ll concentrate more 
on topics that are currently active in the Nordic and Baltic countries. We have chosen 
a few special areas and we really like to gather all Nordic and Baltic acousticians to 
meet each other and have fun together. To raise the discussion, we have invited four 
distinguished persons to give us an insight view of current research. The invited 
speakers are Leo Beranek (Concert hall acoustics), Tammo Houtgast (Speech 
intelligibility), Jean Jacques (Noise and standardisation), and Matti Karjalainen 
(Musical acoustics).      

 

The meeting will actually start already on Monday 7th June with a Get together 
evening, where we can all taste traditional Åland pancakes. In addition, the social 
program covers Reception on Tuesday 8th and Dinner on Wednesday 9th June. 

 

You can also find the registration form enclosed to this letter. There you can find 
information about the conference package fee as well as different hotel choices. The 
conference package fee include three hotel nights (7.-10.6.2004), breakfasts, 
lunches, and dinners as well as the scientific and social programs. Note that after 20th 
April, the fees will be higher.  

 

To give a possibility to you to contribute to the program of the BNAM meeting we 
have extended the abstract submission deadline. Naturally, the other dates have also 
been reconsidered and the new deadlines are as follows: 

• One page long abstract 20.2.2004 
• Final paper deadline 23.4.2004 
• BNAM 2004  8-10.6.2004 

 
To find paper templates and more detailed information about the submissions as well 
as the meeting, please, visit the website http://www.acoustics.hut.fi/asf/bnam2004/ 

 

 

We really hope to see you all at Åland and we are looking forward to have a nice and 
warm meeting next summer. Should you have any questions, please, do not hesitate to 
contact us by email: bnam04@acoustics.hut.fi. 
 
The BNAM 2004 Organizing Committee 



BNAM2004  Registration form
The Baltic Nordic Acoustics Meeting
8th – 10th of June 2004, Mariehamn, Åland

Participant Title: Position:
Surname: First name:
Institution/Company:
Street address:
Postal code and city: Country:
Phone: Fax:
Email:

Conferenge
package Hotel Arkipelag Sgl 670 € Dbl/pers. 520 €
fees Located next to the conference venue

Prices includes 3 Hotel Pommern Sgl 595 € Dbl/pers. 470 €
nights, breakfests, 800m from the conference venue

all meals, reception, Pensionat Solhem Sgl 520 € Dbl/pers. 420 €
banquet, social and 4km from the conference venue

scientific programs

* Students and accompying persons will have 60 € discount
* After 20th April 2004, the fees will be 70 € higher

Date of arrival 7th June, Date of departure 10th June

If you want to have extra nights, please, contact Ålands Turist & Konferens Ab

I share room with Special requets concerning accomodation

Do you have special dietary or handicap needs ?

Method of Please, send me an invoice
payment Invoicing address:

Please, charge my credit card

VISA / Eurocard / Mastercard / Diners / Amex (choose one)

Credit card number:
Credit card holder:
Date of expiry (mm/yy): The amount in €:
Date: Signature:

Kindly return this form by mail or fax AS SOON AS POSSIBLE, but at latest April 20 2004 to:
Ålands Turist & Konferens Ab
c/o Hotell Arkipelag
Strandgatan 31
AX-22100 MARIEHAMN, Åland
FINLAND
Fax: +358-18-21077 Tel: +358-18-15349
Email: info@turist-konferens.aland.fi




