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Akustinen Seura ry:n vuosikokous 26.3.2009 Tieteiden Talolla 

Akustisen Seuran vuosikokous pidetään 26.3.2009 klo 18.00 Tieteiden talolla (sali 405, Kirkkokatu 6, 
Helsinki). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen TkT Jyri Pakarinen 
pitää esitelmän aiheesta ”Kitaran epälineaaristen ja aikavarianttien ilmiöiden mallinnus”.  Kahvitarjoilu 
alkaa klo 17.30, joten kannattaa tulla hyvissä ajoin. 
 

Akustiikkapäivät 2009 Vaasassa 14.–15.5.2009 

Vuoden 2009 Akustiikkapäivät järjestetään 14.-15.5.2009 Hotelli Silveriassa Vaasassa. Päivät ovat 
perinteisesti koonnut yhteen suomalaiset akustiikan alan ammattilaiset ja esitelmät ovat tarjonneet 
laajan kattauksen akustiikan nykytutkimukseen ja teollisuuden suuntauksiin. Päivien erityisteemana 
on tällä kertaa “akustiikka teollisuudessa”.  
 
Tänä vuonna päiville on tullut ennätysmäärä papereita ja torstaina esitelmiä pidetäänkin kahdessa 
sessiossa rinnakkain. Akustinen Seura tulee järjestämään tilaisuuteen bussikuljetuksen. Bussireitti 
tulee lähtemään keskiviikkona Helsingistä ja kulkee Tampereen kautta Vaasan. Päivien jälkeen 
palataan samaa reittiä takaisin. Reitin tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin mutta lähtö 
keskiviikkona ajoittuu siten osallistujat ehtivät keskiviikkoiltana järjestettävään illanviettoon.  
 
Viimeisimmät tiedot ohjelmasta ja aikatauluista kannattaa tarkistaa tapahtuman verkkovivuilta.  
 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/aku09/ 
 

Kurssi akustiikan ja äänenhallinnan simuloinnista COMSOL:lla 

COMSOL Oy järjestää kaksipäiväisen koulutuksen aiheesta "Akustiikan ja äänenhallinnan simulointia 
COMSOLilla" Tampereella 25. - 26.03.2009. Kurssi koostuu kahdesta pääteemasta. Ensimmäisenä 
päivänä keskitytään äänenvaimennuksen simulointiin ja siinä olevien ilmiöiden sekä 
mallinnustekniikoiden hallintaan. Toisen päivän teemana on äänentuotto ja sen erityispiirteet. Kurssi 
tarjoaa hyvät perustiedot akustisten ilmiöiden simulointiin, ja antaa osallistujille yleiskuvan siitä, mitkä 
asiat ovat oleellisia onnistuneen simulaation läpiviemiseksi. Tämä perustieto on 
sovellusriippumatonta ja siten myös arvokasta kaikille aiheesta kiinnostuneille.  
 
Akustisen Seuran jäsenet saavat 20% alennuksen kurssin osallistumismaksusta. Kun ilmoittaudut 
kurssille, mainitse, että olet Akustisen Seuran jäsen. 
 
Lisätietoja kurssista voi tiedustella Maria Lindborgilta (maria.lindborg@comsol.fi , 09-2510 400) tai 
kurssin verkkosivuiilta: http://www.comsol.fi/training/ajsc/tampere/5937/  
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Neljä opiskelijaa ilmaiseksi Akustiikkapäiville 

Wärtsilä Finland Oy ja JTK-Power Oy sponsoroivat neljän opiskelijan osallistumiskulut 
Akustiikkapäiville. Osallistumiskuluihin lasketaan matka- ja majoituskulut sekä osallistumismaksut. 
Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta, lähetä lyhyt hakemus seuran sihteerille 
(asf@acoustics.hut.fi). Kerro hakemuksessa opiskelupaikkasi ja lyhyt perustelu, miksi haluat 
osallistua Akustiikkapäiville. Hakijan tulee olla täysipäiväinen opiskelija.  
 
 
 
 
 

 

terveisin, 

   Miikka Tikander 
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