
 

Terve!

Kevät on taas mennyt vauhdilla ja kesälomat kolkuttelee ovella. Aikaisemmin lupailin, että 
toukokuussa olisimme järjestäneet yhdessä AES:n Suomen jaoston kanssa perinteiset 
Audiopäivät. Monestakin syystä Audiopäivät eivät kuitenkaan toteutuneet, mutta tällä 
hetkellä näyttää siltä, että Audiopäivät järjestetään marraskuussa. Muuta ohjelmaa 
syksyllä on tutustumiskäynti Sibeliustaloon ja mahdollisesti joku teemailtapäivä, josta lisää 
syksyn jäsenkirjeissä.

Hyvää kesää kaikille,

Tapio Lokki

Akustisen seuran sihteeri 

Tutustumiskäynti Lahden Sibeliustaloon 6.10.2000
Seura  järjestää  tutustumiskäynnin  Lahden  radiomuseoon  ja  Sibeliustaloon  6.10.2000. 
Retken  hinta  on  150  markkaa  (sis.  bussikuljetuksen,  radiomuseon  ja  Sibeliustalon 
opastetut  tutustumiskierrokset  sekä konserttilipun).  Mukaan mahtuu 40 henkeä,  sitovat 
ilmottautumiset  voi  lähettää  sähköpostilla  osoitteeseen  Akustinen.Seura@hut.fi tai 
puhelimitse seuran sihteerille (09-451 4737). Retken alustava aikataulu on seuraava: 

·         n. klo 12:30 lähtö Helsingistä

·         klo 14:30 Radiomuseo, opastettu kiertokäynti

·         klo 16:30 Sibeliustaloon tutustuminen, opastettu kiertokäynti

·         klo 19:00 Sinfonia Lahden konsertti "SUOSITUT KLASSISET" Pertti Pekkanen, 
kapellimestari; Jyrki Korhonen, basso; Miikka Maunula, juontaja. Ohjelmassa 
Tsaikovski - Beethoven - Mozart - Rossini - Nicolai - Musorgski - Klami

·         n. klo 21:00 paluu Helsinkiin

Lähetän tarkemmat tiedot järjestelyistä ja aikatauluista ilmottautuneille elo-syyskuussa.

Jäsenkirjeiden sähköinen levittäminen
Vuosikokouksessa esitettiin, että jäsenkirjeitä voisi lähettää myös sähköisessä muodossa 
(esim. .pdf -formaatissa). Tätä kokeillaankin syksyllä. Mikäli  haluat syksyllä jäsenkirjeen 
myös  sähköisessä  muodossa  niin  lähetä  sähköpostiosoitteesi  osoitteeseen 
Akustinen.Seura@hut.fi.  Jos kokeilu  onnistuu hyvin,  voidaan myöhemmin lähettää vain 
sähköinen jäsenkirje sitä haluaville. 

Saliakustiikkaseminaari 18.4.2000
Akustinen  Seura  järjesti  yhdessä  TEKESin  TAKU-projektin  kanssa  seminaarin 
saliakustiikasta. Seminaari onnistui  erittäin hyvin ja yleisöä oli  paikalla jopa 51 henkeä. 
Mukana oli mukavasti myös seuran ulkopuolisia henkilöitä. 

Seuran puheenjohtajana jatkaa Heikki T Tuominen
Seuran  hallitus  on  järjestäytynyt  vuosikokouksen  jälkeen  ja  viimevuotiset  toimihenkilöt 
jatkavat  edelleen.  Hallituksen  puheenjohtajana  toimii  Heikki  T  Tuominen, 
varapuheenjohtajana  Juha  Backman,  rahastonhoitajana  Pekka  Olkinuora  ja  sihteerinä 
Tapio Lokki. Hallituksen yhteystiedot löytyvät seuran www-sivuilta. 

NAM 2000
NAM2000  konferenssi  järjestettiin  Norjassa  5.-7.5.2000.  Seuran  edustajana 
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konferenssissa oli Henrik Möller Akukon Oy:stä. Konferenssin ohjelma on yhä nähtävillä 
sivulla  http://www.multiconsult.no/akustikk/nam2000/program.html,  josta  voi  myös  lukea 
artikkeleiden abstrakteja. Norjassa päätettiin, että seuraava NAM on Tanskassa vuonna 
2002. 

Jäsenmaksu
Ohessa on seuran jäsenmaksulappu. Rahastonhoitaja toivoo, että maksut maksettaisiin 
ajallaan ja käyttämällä maksulapussa olevia viitenumeroita. 

Tulevia konferensseja
Olen  päivittänyt  seuran  www-sivuilla  olevaa  konferenssilistaa  (kts. 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/conferences.html).  Konferensseista  on  erityisesti 
pyydetty mainitsemaan Liettuan akustisen seuran järjestämä ensimmäinen kansainvälinen 
konferenssi  Baltian  maille  (kts. 
http://www.acoustics.hut.fi/asf/activity/conferences.html).Lisäksi kannattaa laittaa merkille, 
että International Conference of Auditory Displays (ICAD2001) järjestetään Otaniemessä 
28.7.-1.8.2001! 
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