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Euronoise 2006 

Järjestyksessään kuudes EAA:n Euronoise-konferenssi järjestettiin VTT:n ja Akustisen 
seuran organisoimana Tampereella 30.5.-1.6.2006. Konferenssiin osallistui 582 osallistujaa 
38 maasta ja esityksiä pidettiin noin 370, luvut ovat Euronoise-konferenssien historian 
suurimmat. Järjestäjien puolesta olemme erittäin ylpeitä siitä, että eniten osallistujia oli 
Suomesta, kaikenkaikkiaan 97, mikä sekin lienee osallistujaennätys akustiikan alan 
tapahtumassa Suomessa. Oli todella ilo nähdä, että Suomessa on näin paljon melusta 
kiinnostuneita ja akustiikan alalla työskenteleviä ihmisiä. 

Jäsenmaksut ja jäsenien yhteystiedot 

Nyt kun tämän vuoden jäsenmaksulaput on juuri lähetetty (toivottavasti mahdollisimman 
moni on jo maksanutkin)  niin jälleen seuralle on tullut joitakin pyyntöjä, että voisiko 
jäsenmaksulaskun osoittaa yritykselle tai johonkin muuhun osoitteeseen kuin siihen mihin 
normaali jäsenposti menee. 
 
Jokaisesta seuran jäsenestä on jäsenrekisterissä työyhteystiedot ja/tai kotiyhteystiedot. 
Lisäksi jäsenrekisterissä on merkintä kumpaan osoitteeseen jäsen haluaa paperisen postin 
lähetettävän. Tämä on myös se osoite, johon jäsenmaksulasku automaattisesti lähetetään ja 
osoitetaan. Mikäli haluatte, että paperinen jäsenposti, ja näin myös jäsenmaksulasku, 
osoitetaan johonkin tiettyyn osoitteeseen niin ilmoittakaa tästä (vaikkapa sähköpostilla) 
seuran sihteerille. 
 
Nykyään moni on tilannut jäsenkirjeen sähköisenä. Silti joskus joudutaan lähettämään 
kaikille myös paperista postia, kuten jäsenmaksulaput, ja tämän vuoksi on tärkeää, että 
jäsenrekisterissä on kaikista jäsenistä ajan tasalla olevat yhteystiedot. 
 

EAA Fenestra – akustiikan alan verkkofoorumi 

EAA:n verkkosivustoista on kasvanut vuosien saatossa oikein kattava akustiikan alan 
foorumi. Sivustolla on paljon tietoa esimerkiksi akustiikan alan tapahtumista, koulutuksesta, 
työpaikoista. Kannattaa käydä katsomassa: http://www.eaa-fenestra.org/ 
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BNAM2006 abstraktien aikarajaa siirretty 

8.-10.11.2006 Göteborgissa järjestetään pohjoismaisten akustisten seurojen yhteinen 
BNAM2006 konferenssi. Konferenssiin ei voi enää lähettää papereita, mutta abstrakteja 
posteriesityksiä varten voi vielä lähettää. Lisätietoja konferenssista sekä konferenssin 
alustava ohjelma löytyy seuran www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/bnam06.html 

Professori Jens Blauert esitelmöi syksyllä 

Professori Jens Blauer vierailee Suomessa TKK:n akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan 
laboratoriossa elo- ja syyskuun aikana ja tuolloin on oiva tilaisuus käydä kuuntelemassa 
Blauertin mielenkiintoisia esitelmiä eri aiheista. Tarkempaa tietoa tulevista esitelmistä 
ilmestyy akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion verkkosivuille 
(http://www.acoustics.hut.fi). 
Akustinen Seura on suunnitellut esitelmäiltaa Tieteiden Talolle aiheesta ’Product sound 
quality’, johon Jens Blauert kutsutaan puhumaan. Alustavasti tapahtuma on suuniteltu 
viikolle 36 tai 37. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan elokuun jäsenkirjeessä. 
 
 
 
 
 
    
    Rentouttavaa ja lämmintä kesää! 
     
    terveisin, 
    Miikka Tikander, sihteeri 


