
 

Jäsentiedote 3/2004    29.4.2004 

  
 
 

Akustinen Seura ry,   puh: 09-451 6128, fax: 09-460 224 
TKK / Akustiikan laboratorio,  sposti: asf@acoustics.hut.fi 
PL 3000,   www: http://www.acoustics.hut.fi/asf 
02015 TKK  pankkiyht.: Nordea 101130-205947 
   

Terveisiä vuosikokouksesta  

Vuosikokous pidettiin 16.3.2004 Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksella Helsingissä. Paikalla 
oli 12 seuran  jäsentä ja kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksessa 
erovuoroisina olivat Tapio Lokki ja Lars Kronlund, joista Lokki valittiin uudelleen ja uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin Jouni Lukkari. Uusi hallitus on ehtinyt jo pitää 
järjestäytymiskokouksen ja vuoden 2004 hallituksen kokoonpano näyttää seuraavalta:  

 
    

Juha Backman  vpj. Nokia Mobile Phones juha.backman@nokia.com 

Heikki Helimäki  Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy heikki.helimaki@helimäki.fi 

Matti Karjalainen  TKK Akustiikan laboratorio matti.karjalainen@hut.fi 

Tapio Lokki  TKK  TML-laboratorio tapio.lokki@hut.fi 

Jouni Lukkari  MIP Elektronikka Oy jouni.lukkari@mipoy.fi 

Henrik Möller  Insinööritoimisto Akukon Oy henrik.möller@akukon.fi 

Pekka Olkinuora  rahast. Työterveyslaitos pekka.olkinuora@ttl.fi 

Jukka Tanttari  VTT Automaatio jukka.tanttari@vtt.fi 

Heikki T Tuominen  pj. Suomen Akustiikkakeskus Oy heikki.tuominen@akusti.fi 

 

Vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksu nostaa 20 euroon ja vastaavasti 
kannattajajäsenmaksu nousee 200 euroon. Akustiseen Seuraan on mahdollista saada myös 
ns. ainaisjäsenyys, jolloin vuosittaisista jäsenmaksuista pääsee kertaheitolla eroon. 
Ainaisjäsenyyden saa maksamalla kerralla kymmenen vuoden jäsenmaksut.  

Kokouksen jälkeen Pekka Olkinuora esitteli Työterveyslaitoksen toimintaa sekä hallituksen 
uusi jäsen Jouni Lukkari piti katsauksen markkinoilla tarjolla olevista akustiikan alan 
mittalaitteista.  

 

AES järjestää audiopäivät 25.-26.5.2004 

Audiopäivät järjestetään 25. - 26.5.2004 Radio- ja televisioinstituutissa, Pasilassa. Lisätietoja 
tapahtumasta löytyy AES:n Suomen jaoston verkkosivuilta www.aes.fi. 
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TkL. Juhani Nuotio in memoriam 

Tekniikan lisensiaatti, akustikko T. Juhani Nuotio, kuoli 62-
vuotiaana Helsingissä vaikean sairauden murtamana 
23.3.2004. Hän oli laajalti tunnettu Suomen akustiikkapiireissä  
ja erityisesti hänen panoksensa Akustisen Seuran toiminnassa 
oli merkittävä. Nuotio toimi seuran puheenjohtajana, sihteerinä 
ja hallituksen jäsenenä monia vuosia. Hän oli seuran 
kunniajäsen.   

Juhani Nuotio syntyi 9.5.1941 Helsingissä ja varttui 
kahdeksanpäisen veljessarjan esikoisena Helsingin Agricolan 
kirkon katveessa. Hän aloitti musiikin harrastuksen isänsä, 
kirkkoherra Tarmo Nuotion perustamassa Cantores Minores -
poikakuorossa ensimmäisten laulajien joukossa. Tienattuaan 
lehdenjakajana tarpeeksi rahaa hän hankki itselleen huilun. 
Hänen huilunsoitostaan ovat saaneet iloita paitsi 
Polyteknikkojen Orkesteri (1959-1967), myös viidenkymmenen 
vuoden ajan Helsingin NMKY:n sinfoniaorkesteri, jonka 

pitkäaikainen puheenjohtaja hän oli. Musiikki yhdisti veljessarjaa jälkikasvuineen, ja he 
harrastivat musisointia myös keskenään mm. Fuga Brass- vaskiyhtyeessä. Sairauden 
viedessä hänen kuuloaan hän joutui luopumaan huilunsoitosta ja siirtyi soittamaan 
patarumpuja sinfoniaorkesterissa aina viime kevääseen saakka. 

Opintonsa Juhani Nuotio aloitti Arkadian yhteiskoulussa, josta hän valmistui ylioppilaaksi v. 
1959. Opintojaan hän jatkoi Teknillisen Korkeakoulun sähköosastolla, josta hän valmistui 
diplomi-insinööriksi v. 1964. Lisensiaattityö äänialan aiheesta A Field Study on Sound 
Propagation Outdoors  valmistui v. 1978. 

Juhani Nuotion työtehtävät liittyvät vahvasti akustiikkaan ja äänitekniikkaan. Jo 
opisteluaikanaan 1960-luvun alussa hän toimi osa-aikaisena  äänitarkkailijana Tesvisiossa, 
jossa Suomen TV-toimintaa käynnistettiin. Varsinainen työura käynnistyi Suomen 
Yleisradion (YLEn) studio-osastolla, aluksi studioinsinöörinä ja lopuksi osastopäällikkönä. 
Hän myös koulutti YLE:ssä äänittäjiä sekä toimi äitinsä Elvin perustaman klassisen musiikin 
erikoisliikkeen Fugan äänittäjänä aina 1980-luvun lopulle asti. Koulutustehtäviä on ollut 
paljon mm. Helsingin teknillisessä oppilaitoksessa.  

Juhani Nuotion työuran merkittävin vaihe liittyy akustisten mittauslaitteiden myyntiin. Kun 
Bruel&Kjaer perusti osaston Suomeen vuonna 1973, Juhani Nuotio kutsuttiin sen 
toimitusjohtajaksi. Kun vuonna 1994 B&K myytiin saksalaisille ja Suomen osasto 
lakkautettiin, siirtyi Juhani Nuotio (sairas)eläkkeelle. Hän jatkoi kuitenkin aktiivisesti muuta 
toimintaansa. Eräs hänen viimeisiä tehtäviä oli akustiikan sanaston laatiminen 
Metalliteollisuuden Keskusliitolle (MET). Juhani Nuotiolla oli tässä työryhmässä vetäjän rooli. 

Nuotio tunnettiin vastuuntuntoisena ja perusteellisena ihmisenä, joka matkaillessaankin pyrki 
aina ensin opiskelemaan kohdemaan kielen. Lastensa marsuharrastuksen innostamana hän 
suunnitteli tekevänsä väitöskirjan marsun uikutuksesta. Muita rakkaita harrastuksia Nuotiolla 
oli puuveneellä purjehtiminen, joka vei hänet vesille joka kesä nuoruusvuosista lähtien. 

 
 (Teksti perustuu Helsingin Sanomissa 5.4.2004 julkaistuun muistokirjoitukseen.) 
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BNAM2004 ilmoittautumisaikaa pidennetty 

BNAM2004-konferenssin edullisempaa ilmoittautumisaikaa on pidennetty 15.5.2004 asti, 
joten vielä ehtii hyvin mukaan.  Lisäksi, konferenssin yhteyteen varattuja näyttelytiloja on 
vielä jonkin verran vapaana. 

Lisätietoja näyttelytiloista, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löytyy konferenssin 
verkkosivuiltatai ottamalla yhteyttä tapahtuman järjestelytoimikuntaan 
bnam04@acoustics.hut.fi.    

 

 

 

 

 

    Parhain terveisin 

 

     Miikka Tikander 

     sihteeri 


