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Jäsentiedote 3, 16.10.2012
Hyvä Actimisti,

Edellisen tiedotteen jälkeen tapahtunutta
Petanque ilta Juha Komsin johdolla Bambi puistossa 4.6.2012
Kuulaan raikkaassa
kevätillassa oli joukko
periranskalaisesta
kulttuuriliikunnasta
kiinnostuneita.

Vierailu Metsähoviin

torstaina 13.9.2012 (Sulo Leisio koordinoi):

Tutustuminen teleskooppiin, joka tuottaa radioastronomista dataa vuorokauden ympäri sekä
kaukaisista kvasareista että omasta aurinkokunnastamme. Tutkimuskohteisiin kuuluvat mm.
aurinkotutkimus, kvasaaritutkimus sekä maailmankaikkeuden alun tutkimus. Tuloksia on saatu
Planck-satelliitin mittauksista.

Tähän maailmanmittakaavaassakin ainutlaatuiseen paikkaan Kirkkonummen Evitskogissa
tutustui bussillinen
vanhempia tieteenharjoittajia.
Näistä 12 oli Actimilaisia ja
28 EIS – seuran jäseniä.

Tulevia tapahtumia
Aalto yliopiston FabLab vierailu torstai 8.11.2012 klo 15-17. Osoite on Helsinki Arabianranta,
Hämeentie 135 sisäänkäynti A.
http://www.aalto.fi/en/current/news/view/2012-09-25-002/
http://www.aalto.fi/fi/about/campuses/campus_maps/#arabia
Erityisaiheena Aalto Fablabissa on 3D tulostus. Esittelijänä laboratoriomestari Anu Määttä:
http://www.mikropc.net/kaikki_uutiset/teeseitse+3dtulostaminen+tuli+mahdolliseksi++aalto+fabl
ab+avattiin+helsingissa/a842076?s=bu_tivi
3D tulostus on viemässä CAD’in jälleen uuteen tuottavuustasoon. Proton tuottaminen suoraan
tietokonemallista pienentää suunnittelun iteraatioaikaa olennaisesti. Näköpiirissä on myöskin
kustannustehokas yksilöllisten kappaleiden tuottaminen suoraan tietokoneohjattuna prosessina
ilman erillistä tuotantoketjua.
Jos haluatte kokeilla etukäteen jonkin ”asian” tulostamista niin voimme kysyä häneltä saisimmeko
siitä 3D mallin.
Ilmoittautumiset klaus.oesch@welho.com 6.11.2012 mennessä.

ACTIM pikkujoulujuhla
Torstai-iltana joulukuun 13. klo 17 kokoonnumme CREATEn tiloissa, Nervanderinkatu 10,
viettämään inspiroivaa pikkujoulujuhlaa. Teemana on ”Suomen tie Eurooppaan” Hannu Taanilan
opastuksella (lämmittelyksi voipi katsella http://www.youtube.com/watch?v=L24RI1Layds).
Viime vuonna ilta eteni
tähän tapaan.

Perinteen mukaisesti
varataan ruumiin
ylläpidoksi punaviiniä,
juustoa ja patonkia ja
kerätään kolehti
henkilökohtaisen
motivaation osoitukseksi.

Ilmoittautumiset pikkujouluunkin klaus.oesch@welho.com 10.12.2012 mennessä.

Suunnittelussa olevia tapahtumia
Helmikuussa 2013 klubi-ilta CREATEssa – jäseniltä toivotaan ehdotuksia alustuksen aiheista ja
alustajista. Ajatuksena on jatkaa ikuisten suurten, ratkaisemattomien kysymysten ruotimista
jonkun johdantoesityksen vauhdittamina.
Huhtikuussa vuosikokous.
Huhtikuulle on hahmoteltu myöskin avec junaretkeä Pietariin Suomen ja Venäjän yhteisyrityksenä
pendelöivällä Allegro-junalla. Pietarista kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan alustavasti
samantien spostitse raimo.matto@dlc.fi (max pieni tusina!).
Matkan teemafokus on Marinskij –teatterissa käynti. Muu aika täytetään Allegro junaan
perehtymisellä, rautatietekniikalla yleensä, metroajelulla ja tunneleissa samoamisella, trollikkaajelulla, Smolnassa käynnillä (Lenin osastolla), basaarissa käynnillä, Kazanissa syntyneen Fjodor
Shaljapin’in kotimuseossa käynnillä.. Jos paketoimme matkaan kaksi iltaa, mahtuu myöskin
Leningrad Classic Jazz ilta ohjelmaan.
Mukavat kävelykengät jalkaan; Pietari on suuri kaupunki ja siellä on paljon katuja!
Yhdistyksen hallitus
Puheenjohtaja Anu Saxén (anu.saxen@formin.fi). Muut jäsenet Klaus Oesch
(klaus.oesch@welho.com), Henry Haglund (henry.haglund@haglundnetworks.fi), Sulo Leisio
(sulo.leisio@pp.inet.fi), Raimo Mättö (raimo.matto@dlc.fi) ja Matti Huhtala
(matti.huhtala@welho.com) . Håkan Sandell (hs.sandell@gmail.com) ylläpitää jäsenrekisteriämme ja
yhdistyksen www-sivuja. Hallitus vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiinne ja ottaa vastaan
esityksiänne. Toivomme jäseniltämme aktiivisesti ideoita ja ajatuksia vierailuista ja tutustumiskohteista, keskusteltavista aiheista sekä tuulettavaa keskustelua kirvoittavista alustajista, joita
voisimme kutsua klubi-iltoihimme.
Vuoden 2012 jäsenmaksu
Vuosikokous vahvisti vuoden 2012 jäsenmaksun suuruudeksi aiemman 17 euroa, minkä
ystävällisesti maksanet yhdistyksen tilille: Actim Finlande ry 180036-347003. Jos mielen valtaa
epäilys, voi autuutensa tarkistaa Matti Huhtalalta eemelitse sutjakkaasti.
Jäsenrekisteri ja yhteydet
Meitä Actim perinnejoukkoa on yhdistyksen jäseninä n 70. Tiedonkulun helpottamiseksi toivomme
saavamme kaikkien ajanmukaisen spostiosoitteen jäsenrekisteriimme hs.sandell@gmail.com .
Yhdistykselle tarkoitetun postin, voitte osoittaa puheenjohtajalle:
Anu Saxén
Vuorimiehenkatu 15 A 5, 00140 Helsinki
s-posti: anu.saxen@formin.fi , puh: 040 351 9649
Toivomme aktiivista osallistumista yhdistyksen tilaisuuksiin, vilkasta keskustelua ajankohtaisista
asioista ja yhdistyksemme tulevaisuudesta, mukavaa yhdessäoloa ja yhteisten, mielenkiintoisten
ACTIM-kokemusten kuulemista!
Lämpimästi tervehtien,
Yhdistyksen hallitus

