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Huom! Vuosikokouksen päivämäärä korjattu

Vuosikokous 31.3.2005 Heurekassa

Akustisen  seuran  vuosikokous  pidetään  torstaina  31.3.2005 Heurekassa  (Ryhmätila  C).
Kokous alkaa klo 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hallitus toivoo
oikein runsasta osanottoa.

Vuosikokouksen  yhteydessä  on  myös  mahdollisuus  vierailla  Heurekan  näyttelyssä.
Kokoukseen  osallistujat  ovat  tervetulleita  ottamaan  myös  perheenjäsenensä  mukaan
tutustumaan  näyttelyyn.   Näyttely  on  maksuton  kokoukseen  osallistujille  ja  heidän
perheenjäsenilleen. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava 24.3.2005 mennessä seuran sihteerille
(asf@acoustics.hut.fi, 09-4516128). Ilmoittautuessa kerro kuinka monta aikuista, lasta (6-15 v.)
ja eläkeläistä teiltä osallistuu. Alla on tilaisuuden ohjelma.

• 16.00 Tutustuminen näyttelyyn

• 17.30 Kahvi

• 18.00 Vuosikokous seuran jäsenille (Ryhmätila C)

• n. 18.50 – 20.00 Tutustuminen näyttelyyn

Tapahtumaan ei ole mitään varsinaista kokoontumisaikaa tai -paikkaa vaan näyttelyä voi
tulla katsomaan oman aikataulun mukaan. Lipunmyynnistä saa nimeä vastaan näyttelylipun
ja ohjeita missä kahvitarjoilu ja kokous pidetään. Pelkkä kokoukseen osallistuminen ei vaadi
näyttelylippua.

Päänäyttelyn  lisäksi  Heurekassa  on  tapahtuman  aikaan  menossa  myös  mielenkiintoinen
Musiikki-niminen näyttely, jossa pääsee mm. kokeilemaan miltä ilmakitara kuulostaa.. 

Heurekaan  pääsee  helposti  niin  junalla,  bussilla  kuin  autollakin.  Autoille  on  ilmainen
paikoitusalue.  Tarkempia  tulo-ohjeita  löytyy  parhaiten  Heurekan  verkkosivuilta:
http://www.heureka.fi -> vierilijainfo -> tulo-ohjeet. Tervetuloa!
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Vierailu Kotkan vastavalmistuneeseen teatteriin

Akustinen Seura on yhdessä AES:n Suomen jaoston ja AQ:n (Akustiikan aineopiskelijat)
kanssa järjestämässä vierailua Kotkan vastavalmistuneeseen teatteriin.  Retken ajankohta
on vielä  vahvistamatta  mutta  retki  ajoittunee  huhtikuun  puoleen  väliin.  Tarkempia  tietoja
päivitetään seuran verkkosivuille. 

Jäsenmaksuja rästissä

Viime aikoina jäsenmaksuja on jäänyt rästiin harmittavan paljon. Useimmiten syynä on vain
unohdus tai  hukkunut  jäsenmaksulappu.  Rästimaksujen selvittäminen ja uudelleenlähetys
on työlästä ja aiheuttaa aivan turhaa vaivaa hallitukselle. Hallitus toivoo, että jäsenmaksut
hoidettaisiin ajallaan turhan vaivan välttämiseksi.

Muistakaa myös pitää osoitetiedot ajantasalla, ettei jäsenposti mene väärään osoitteiseen. 

Akustiikkapäivät 2005 Kuopiossa 

Tänä  vuonna  on  jälleen  aika  kerätä  suomalainen  akustiikkaosaaminen  yhteen
Akustiikkapäivien merkeissä. Akustiikkapäivät 2005 järjestetään 26.-27.9.2005 Kuopiossa.
Seuran  hallitus  toivoo  päiville  runsasta  osanottoa  ja  rohkaisee  kaikkia  kirjoittamaan  ja
esitelmöimään tutkimuksistaan. Alla tapahtuman tärkeitä päivämääriä:

• Abstraktin (max. 500 sanaa) viimeinen jättöpäivä 3.6.2005

• Hyväksymisilmoitus kirjoittajille 17.6.2005 

• Lopullisen paperin (max. 6 sivua) viimeinen jättöpäivä 31.8.2005

Abstrakteja  voi  lähettää  sähköpostitse  seuran  sihteerille  (asf@acoustics.hut.fi).  Lisää  infoa
tapahtumasta  päivitetään  seuran  verkkosivuille  lähiaikoina.  Akustiikkapäivien  verkkosivut
löytyvät osoitteesta: http://www.acoustics.hut.fi/~asf/aku05

Parhain terveisin,

Miikka Tikander
sihteeri
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