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Hei!

Tervehdys vain kaikille uudelta sihteeriltä. Lokakuun alussa Tapio Lokki vihdoinkin luovutti
paksun sihteerinkansionsa minulle ja olenkin tässä pikkuhiljaa päässyt työn touhuun. Minut
tavoittaa entiseen tapaan seuran sähköpostiosoitteella tai sitten suoraan
miikka.tikander@hut.fi.

Tänä vuonna ei järjestetä pikkujouluja, joten Seuran puolesta oikein hyvää pikkujoulua
kaikille jo tässä vaiheessa. Seuraava tapahtuma on kuitenkin jo suunnitteilla maaliskuulle
vuosikokouksen yhteyteen. Siitä lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.

Miikka Tikander

Akustisen seuran sihteeri

Jäsenrekisterin päivitys

Akustinen seura ry on päivittämässä jäsenrekisteriään. Toivomme, että 14.12 mennessä
palautatte ohessa olevan jäsentietolomakkeen täytettynä seuran sihteerille oheisessa
kirjekuoressa. On tärkeää, että täytätte kaikki kohdat (myös EAA Indexiä koskeva kohta).
Jatkossa muutoksia tietoihinne voitte tehdä kätevästi sähköpostilla.

Tunnelmia Akustiikkapäiviltä

Akustiikkapäivät järjestettiin tutun kaavan mukaan 8.-9.10.2001 Espoossa. Paikalla oli n. 60
seuran jäsentä ja korkeatasoisia esitelmiä pidettiin runsaat 20. Esitelmät herättivät runsaasti
keskustelua niin melusta kuin konserttisaliakustiikastakin. Kiitoksia kaikille osallistujille.
Akustiikkapäivien artikkelit ovat luettavissa sähköisessä muodossa seuran www-sivuilla
osoitteessa: http://www.acoustics.hut.fi/asf/publicat/akup01/akup01artikkelit.html
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Jäsenmaksumuistutukset

Ohessa on jäsenmaksukehotukset niille, joilta on tämän vuoden jäsenmaksu vielä
maksamatta. Jos liitteenä ei ole mitään laskua niin sitten jäsenmaksuasianne ovat
kunnossa. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa allekirjoittanut, joten voitte soitella tai lähettää
sähköpostia Akustinen.Seura@hut.fi.

AES22 konferenssi kesällä 2002 Otaniemessä

Ensi kesänä järjestettävä 22. AES:n konferenssi kokoaa jälleen
audioalan ihmiset ympäri maailmaa yhteen – tällä kertaa
Otaniemeen. Konferenssi järjestetään 15-17.6.2002. Lisää
tietoa löytyy konferenssin www-sivuilta
http://www.acoustics.hut.fi/aes22/

Insko-seminaari akustiikkamittauksista

Ammatinedistämislaitos (AEL) järjestää 5-6.2.2002 Insko-seminaarin, jonka aiheena on
Akustiikkamittaukset. Kohderyhmänä on teollisuuden ja tutkimuslaitosten suunnittelijat,
tuotekehittäjät, testausinsinöörit, materiaalinvalmistajat ja laitemyyjät. Lisää tietoa
seminaarista ilmestyy AEL:n www-sivuille: http://www.ael.fi/koulutus/inskokalenteri

Seminaarin alustava ohjelma:

Tiistai 5.2

• Katsaus akustisiin ilmiöihin

• Akustiset mittausmenetelmät ja laitteet

• Standardienmukaiset mittaukset

• Tutustuminen TKK:n akustisiin tiloihin

Keskiviikko 6.2

• Siirtofunktiomittausten sovellutukset

• Huone- ja rakennusakustiset mittaukset

• Akustiset materiaalit

• Mittalaite- ja järjestelmäesittely
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