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Anja Leinonen ja Matti Karjalainen ovat poissa 

Seuran kunniajäsen prof. Matti Karjalainen menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 30.5.2010. Matti oli 
monien muiden töidensä ohella seuramme kantavia voimia vuosien ajan 1980-luvun alusta aina 
vuoteen 2007 asti, jolloin hän jäi pois akustisen seuran hallituksesta. Matti myös perusti vuonna 2006 
nimeään kantavan rahaston jonka tarkoituksena on tukea akustiikan opiskelijoita ja tutkimustyötä. 
Prof. Karjalaisen muistokirjoitus löytyy sivulta: http://www.acoustics.hut.fi/notice/matin_muistolle.html. 
DI Anja Leinonen on myös kuollut pitkäaikaiseen sairauteen 21.3.2010. Anjan teki erittäin merkittävän 
elämäntyönsä ympäristöministeriössä asuinympäristön akustisten olosuhteiden kehittämisen parissa. 
Voidaankin todeta, että monen suomalaisen asuinympäristö on akustisesti miellyttävämpi juuri Anjan 
ansiosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 

Akustinen Seura ry,   puh: 09-451 22457, fax: 09-460 224 
TKK / Akustiikan laboratorio,  sihteeri@akustinenseura.fi 
PL 3000,   www.akustinenseura.fi 
02015 TKK  pankkiyht.: Nordea 101130-205947 
   
 

Kuulumiset BNAM-konferenssista 

Toukokuun 10.-12. järjestetiin perinteikäs pohjoismaisten akustikkojen konferenssi, tällä kertaa 
Bergenissä Norjassa. Esillä oli jälleen ajankohtaisia aiheita ja konferenssissa esitetyt paperit löytyvät 
osoitteesta http://www.bnam2010.com/.  

Linked In -ryhmä 

Akustisella Seuralla on nyt oma ryhmä Linked In -palvelussa. Voit liittyä hakemalla ryhmän ensin 
palvelun hakutoiminnolla tai klikkaamalla linkkiä: 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2699055 

Jäsenmaksut 

Seuran jäsenmaksulaskut on lähetetty kaikille jäsenille. Mikäli et ole vielä saanut laskua, ole 
ystävällinen kerro asiasta seuran sihteerille (sihteeri@akustinenseura.fi) – syy on tällöin 
todennäköisesti vanhentuneessa osoitetiedossa. 

Tulevia konferensseja 

EAA EUROREGIO 2010, 15 - 18 syyskuuta 2010, Ljubljana, Slovenia 
http://lab.fs.uni-lj.si/sda/euroregio/index.htm 

Akustiikan aineopiskelijat AQ esittäytyy 

Akustiikan aineopiskelijat AQ (entinen Akunaket) on ammattiainekerho, joka yhdistää Aalto-yliopiston 
akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan opiskelijoita ja toiminnallaan edistää kiinnostusta akustiikasta ja 
kaikesta ääneen liittyvästä. Kerho tarjoaa jäsenilleen tiedotusta ajankohtaisista akustiikan 
tapahtumista ja työpaikoista sekä järjestää excursioita akustisiin kohteisiin ja akustisten vaikuttajien 
luokse. Näiden lisäksi Akustiikan aineopiskelijat järjestää jäsenilleen vapaamuotoisia tapahtumia ja 
illanviettoja, joissa jäsenillä on mahdollisuus tavata toisiaan sekä alan asiantuntijoita. AQ:n toiminta 
käynnistettiin uudelleen loppuvuodesta 2009 muutaman hiljaisen vuoden jälkeen. Alkuvuodesta 2010 
kerhoon on liittynyt jo 28 uutta jäsentä, ja jäsenmäärä kasvaa edelleen.  
AQ toimii läheisessä yhteistyössä Akustisen seuran kanssa tiedotuksessa sekä tapahtumien ja 
excursioiden järjestämisessä. Akustiikan aineopiskelijoihin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä: 
Tuomo Raitio, tuomo.raitio@tkk.fi, http://users.tkk.fi/~tjpihlaj/AQ/ 
 
Terveisin, 
Marko Hiipakka 
sihteeri@akustinenseura.fi, puh: 040 544 4524 


