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Hei! 

 

Kevät on mennyt huimaa vauhtia ja nykyinen kiireinen elämänmeno on vaikuttanut myös 
Akustisen seuran toimintaan. Niinpä tämäkin jäsenkirje on hieman myöhässä, mutta parempi 
myöhään kuin ei milloinkaan.  Seuran hallitus on myös järjestäytynyt vuosikokouksen jälkeen. 
Seuran puheenjohtajana jatkaa edelleen Heikki T Tuominen, varapuheenjohtajana Juha 
Backman, rahastonhoitajana Pekka Olkinuora ja sihteerinä Tapio Lokki. 

 

Ohessa on uutta tietoa Akustiikkapäivistä ja AES:n järjestämästä Audiopäivästä, jotka 
järjestetään vielä tänä keväänä. 

Hyvää kesää kaikille ja muistakaa lähettää abstrakteja Akustiikkapäivien esitelmistä, 
  Tapio Lokki 
  Akustisen seuran sihteeri 

Akustiikkapäivät  8.-9.10.2001 

Tänä vuonna Akustiikkapäivät ovat 8.-9.10.2001 ja pitopaikka on Arlainstituutti Espoossa (kts. 
http://www.arlainst.fi).  Seuran hallitus toivoo päiville runsasta osanottoa ja haluaa rohkaista 
ihmisiä kirjoittamaan ja esitelmöimään tutkimuksistaan. Abstraktien (max 500 sanaa) 
määräpäivää on siirretty siten, että abstraktit tulee lähettää 15.6.2001 mennessä osoitteeseen 
Akustinen.Seura@hut.fi. Lopullisten papereiden (max 6 sivua)  määräpäivä on 1.9.2001. 
Tarkempaa ja aina ajankohtaista tietoa Akustiikkapäivistä 2001 löytyy seuran WWW-sivuilta: 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/akupaivat01.html. 

AES:n Audiopäivä 31.5.2001 

AES:n Suomen jaosto järjestää Audiopäivän 31.5.2001 Otaniemessä Tietotekniikan talossa 
(Konemiehentie 2) ja kaikki Akustisen seuran jäsenet ovat myös tervetulleita osallistumaan 
päivän tapahtumiin. Päivän ohjelma ei ole vielä aivan selvillä, mutta se ilmestynee lähipäivinä 
verkkoon osoitteeseen http://www.procenter.net/aes/ajankohtaista.htm. 
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Tulevia väitöksiä Otaniemessä 

Toukokuun 25. päivä Aki Härmä väittelee TKK:lla aiheesta: ”Frequency-warped autoregressive 
modeling and filtering”. Myös Ville Pulkin väitöspäivä on varmistunut ja se on  3.8.2001. Villen 
aihe on ”Spatial Sound Generation and Perception by Amplitude Panning Techniques”. ja 
väitöstilaisuus pidetään poikkeuksellisesti Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä. Tarkemmat 
yksityiskohdat näistä ja muista väitöksistä sekä tiedot mahdollisista vastaväittäjien esitelmistä 
löytyvät seuran www-sivuilta osoitteesta: http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/vait.html 

Kansainvälinen ICAD2001 –konferenssi kesällä Otaniemessä 

Joukko TKK:n ja Nokian tutkijoita järjestävät Otaniemessä 7. kansainvälisen ”InternationaI 
Conference of Auditory Displays” -konferenssin 29.7.-1.8.2001. Konferenssista löytyy lisätietoja 
www-sivulta http://www.acoustics.hut.fi/icad2001/. Siellä on myös ilmoittautumisohjeet ja tiedot 
konferenssin hinnasta. Valitettavasti Akustisen seuran jäsenet eivät saa alennuksia 
konferenssimaksuista. 


