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Jäsentilaisuus ympäristöministeriössä to 11.11. klo 16.00 

Ari Saarinen ympäristöministeriöstä järjestää to 11.11. klo 16.00 alkaen seuran jäsenille tilaisuuden, 
jossa aiheena on akustiikkaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset, kuten ympäristö- ja 
rakennusakustiikka lainsäädännön näkökulmasta. Ajankohtaiskatsauksen lisäksi tilaisuudessa 
keskustellaan nykykäytännöistä (kuten mahdollisista puutteista) ja kehittämistarpeista. 
Voit ilmoittautua tilaisuuteen lähettämällä heti (tai viimeistään ma 8.11.) sähköpostia seuran 
sihteerille: sihteeri@akustinenseura.fi 

Pikkujoulu AES:n Suomen jaoksen kanssa to 16.12. 

Akustisen Seuran ja Audio Engineering Societyn Suomen jaoksen yhteinen pikkujoulujuhla 
järjestetään Handelsgilletin Donator kabinetissa torstaina 16.12.2010 klo 18:00 alkaen. Osoite on 
Kasamikatu 23, Helsinki. Sisään pääsee Cantina West-ravintolan vieressä olevan sisäpihan kautta. 
Ohjelmaksi on viritteillä paneeli, jossa aiheena äänialan koulutus Suomessa ja puhujina alustavasti 
Jari Kauppinen (TeaK/VÄS), Ari Koivumäki (Tamk), Ari Lepoluoto (Akukon), Dan Tigerstedt 
(Siba/Mute) sekä Patrick Boullenger ja/tai Janne Viksten (Metropolia). 
Akustinen Seura ja Suomen AES tarjoavat osallistujille buffet -illallisen. Sen lisäksi voi jokainen tilata 
baarista itselleen ruokajuomat. 
Ilmoittaudu tilaisuuteen lähettämällä heti (tai viimeistään ti 30.11.) sähköpostia seuran sihteerille: 
sihteeri@akustinenseura.fi 

Akustiikkapäivät ke 11.5. – to 12.5.2011 Tampere-talolla 

Vuoden 2011 Akustiikkapäivät järjestetään ke 11.5. – to 12.5.2011 Tampereella. Päivät ovat 
perinteisesti koonnut yhteen suomalaiset akustiikan alan ammattilaiset ja esitelmät ovat tarjonneet 
laajan kattauksen akustiikan nykytutkimukseen ja teollisuuden suuntauksiin. Lisätietoa tapahtumasta 
saat seuraavissa jäsenkirjeissä sekä seuran nettisivuilta. Nyt on myös hyvä aika ryhtyä miettimään 
omaa mahdollista paperia. 

Acta Acustica united with Acustica –lehti ilmaiseksi 2011 alkaen  

Euroopan akustisten seurojen kattojärjestön EAA:n lehti Acta Acustica united with Acustica on ensi 
vuoden alusta lähtien ilmainen kaikkien jäsenseurojen (siis myös akustisen seuran) jäsenille. Tulette 
saamaan pääsyn lehden online-palveluun, josta voi ladata lehden artikkelit takautuvasti 1996 vuoteen 
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saakka. Lisätietoja käytännön toimenpiteistä tulee myöhemmin tänä vuonna. 

Tulevia konferensseja 

Ensi kesänä on kolmen vuoden välein järjestettävä EAA:n pääkonferenssi Forum Acusticum, joka 
järjestetään Aalborgissa, Tanskassa 27.6.-1.7.2011. Katso lisätietoja: http://www.fa2011.org/  

Linked In -ryhmä 

Akustisella Seuralla on oma ryhmä Linked In -palvelussa. Voit liittyä hakemalla ryhmän ensin 
palvelun hakutoiminnolla tai klikkaamalla linkkiä: 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2699055 
 
 
 
 
Terveisin, 
Marko Hiipakka 
sihteeri@akustinenseura.fi, puh: 040 544 4524 


