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Vuosikokous Tieteiden Talolla 

Akustisen Seuran vuosikokous pidettiin 22.3.2007 Tieteiden talolla. Paikalla oli 12 seuran jäsentä ja 
kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Seuran hallituksessa erovuorossa olivat Tapio Lokki, 
Jouni Lukkari ja Pekka Olkinuora. Lokki ja Lukkari kummatkin valittiin uudelleen hallitukseen kausiksi 
2007-2009. Olkinuora ei enää asettunut ehdolle ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin dosentti 
Valtteri Hongisto. Seuran hallitus haluaa kiittää seuran pitkäaikaista talouden hoitajaa Pekka 
Olkinuoraa antoisista hetkistä ja aktiivisesta työstä seuran hyväksi. Vuoden 2007 hallitus on 
seuraavanlainen: 
 

DI Juha Backman,  (06-08) 
DI Heikki Helimäki (05-07)  
Dos. Valtteri Hongisto (07-09) 
DI Johannes Hyrynen (06-08) 
Prof Matti Karjalainen (05-07)  

 

Dos. Tapio Lokki (07-09) 
DI Jouni Lukkari (07-09) 
DI Henrik Möller (05-07) 
DI Heikki T Tuominen (06-08) 
 

(Suluissa hallituskausi) 

 Vuosikokouksen jälkeen TkT Antti Kelloniemi piti mielenkiintoisen esitelmän aiheesta 
”Huoneakustiikan mallintaminen aaltojohtoverkkoa käyttäen – rajapintoja ja 
approksimaatiomenetelmiä”. 
Äskettäin pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi 
Tapio Lokin ja varapuheenjohtajaksi Heikki Tuomisen.  

Seuran stipendejä 

Akustinen Seura jakaa vuosittain stipendejä akustiikan alan tutkimus-, julkaisu- ja koulutustoimintaan. 
Seuran oman stipendirahaston lisäksi seuran hallitus hallinnoi Paavo Arnin rahastoa, jonka 
tavoitteena on akustiikan alan edistäminen ja edelleen kehittäminen. Lisäksi seura hallinnoi vuonna 
2006 perustettua Matti Karjalaisen rahastoa, jonka tavoitteena on tukea ja palkita nuoria akustiikan 
alan tutkijoita.  
Lisätietoja stipendeistä löytyy Akustisen Seuran verkkosivuilta.  

Acta Acustica kehittää toimintaansa 

Acta Acustica united with Acustica –lehdellä on verkossa kysely, jonka tavoitteena on kehittää lehteä 
kokonaisuutena niin lukijan kuin julkaisijankin kannalta. Mikäli lehti on tuttu niin käyttäkää toki 10 
minuuttia vastatkaa kyselyyn. Kysely löytyy osoitteesta: 
https://www.sfa.asso.fr/bin/eval/eval?id=2007/sfa-eaa 
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Akustiikkapäivät 27.-28.9.2007  

Syksyllä on taas tiedossa laaja katsaus suomalaiseen akustiikkaosaamiseen ja alan tutkimukseen. 
Akustiikkapäivät 2007 järjestestään 27-28.9.2007 Arla-instituutissa Espoossa. Alla tärkeitä 
päivämääriä kirjoittajille. 
 
 

 
 
Ilmoittautuminen 
Akustiikkapäiville tulee ilmoittautua, mielellään 7.9.2007 mennessä, osoitteeseen 
asf@acoustics.hut.fi tai Miikka Tikanderille puhelimitse numeroon 09-451 6128. Ilmoittautumiseen 
kirjatkaa nimenne ja työpaikkanne. 
Päivien hinta on 90 euroa maksettuna 7.9.2007 mennessä ja sen jälkeen 100 euroa. Opiskelijoille ja 
eläkeläisille hinnat ovat vastaavasti 30 euroa ja 7.9.2007 jälkeen 40 euroa. Maksu tulee suorittaa 
Akustisen seuran tilille: Merita 101130-205947, merkinnällä "Akustiikkapäivät 2007, oma nimi". 
Osallistumismaksu sisältää esitelmät, julkaisun, lounaat, kahvit sekä oheisohjelman. Huom! Ottakaa 
kuitti mukaan Akustiikkapiville. 
 
Näytteilleasettelijat 
Yrityksillä on mahdollista tulla esittelemään toimintaansa ja laitteistoa luentosalin ohessa olevaan 
aulaan. Lisätietoja saa Akustisen Seuran sihteeriltä. 
 
Akustiikkapäivät 2007 -julkaisu 
Akustiikkapäivien artikkelit tullaan jälleen julkaisemaan kirjana Akustiikkapäivien yhteydessä. 
Yrityksillä on mahdollisuus ostaa mainostilaa kirjasta. Lisätietoja saa seuran sihteeriltä. 
 
Lisätietoja 
Lisätietoja Akustiikkapäivistä löytyy tapahtuman verkkosivuilta tai ottamalla yhteytta seuran sihteeriin. 
Verkkosivuja päivitetään jatkuvasti kun ohjelma tarkentuu. 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/aku07/ 

Abstraktien (max. 500 sanaa) viimeinen jättöpäivä 10.6.2007 
Hyväksymisilmoitus kirjoittajille 17.6.2007 mennessä 
Lopullisen paperin (max. 6 sivua) viimeinen jättöpäivä 2.9.2007 
Abstrakteja voi lähettää sähköpostitse seuran sihteerille (asf@acoustics.hut.fi). 


