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JL Audio on perinteikäs amerikkalai-
nen valmistaja. Subwoofervalmistajana
aloittanut valmistaja on jo vuosia sitten
laajentanut tuotantonsa kattamaan lähes

-

mallisarjoja. RD-sarja kuuluu malliston
uusimpiin tulokkaisiin.

-
ponenteilla!

Saksalainen Audiotec Fischeriin kuuluva
Helix on tällä hetkellä todella tunnettu
merkki signaaliprosessoririntamalla.
Merkin alle kuuluu silti edelleen paljon

-
aaria kehitetään. Malliesimerkkinä tästä

-
set 2-tie erillissarjat kuuluvat markkinoi-

rahalla voi oikein sijoitettuna saada tois-
-

vänkin pitkälle. Ground Zeron Radioac-
tive-sarjan uusi tulokas vahvistaa edellä

-

Kenwood DMX8019DABS on moderni
versio perinteisestä 2-DIN kokoisesta lait-

mutta sitäkin enemmän langattomaan
-

EISA-palkinnolla palkitun soittimen.

Samu Kaunisto luotsaa Espoossa sijaitsevaa SK-
-

päinvastoin!

-
sessa alan erikoisliikkeessä Powersetissa. Kahden



ensimmäinen joka järjestettiin
kokonaan omana tapahtumanaan

painiareenana 28.-29.9.

AI Groupin järjestämän LB-Chal-

-
koitettuja Stock-luokkia eli lait-
teiston hinnan mukaan mää-

X-luokka. Vapaamman rakenta-
misen sallivia Hot Spot -luokkia

6000€ ja hintarajaton UNL.

Nyt kun 2010-luku on kääntymässä
2020-luvulle, on sopiva hetki ottaa
vähän katsausta kuluneen vuosikym-
menen tapahtumiin. Itselleni viime

-
rastukseen liittyen siirtymistä free-

-
den kustantajan ja omistajan rooliin,
kun ostin AutoSoundin liiketoimin-
nan vuoden 2010 lopulla sen silloiselta
kustantajalta Pop Medialta. Moni asia
tuli täysin uutena ja opettelua piti suo-
rittaa nopealla tahdilla, koska lehden-
teon piti jatkua ”lennosta”. Ensimmäi-
sen kustantajavuoden aikana ei kau-
heasti muuta sitten ehtinytkään teh-
dä, kuin totutella homman rutiineihin.

Jossain kohtaa huomasin että se
alun perin eteenpäin potkinut palo tätä
touhua kohtaan alkoi hiipua, ja lehden
tekemisestä tuli jo liiankin rutinoitu-
nutta. Ala on muuttunut paljon kym-
menen vuoden aikana, ja tässä muu-
toksessa pitäisi pysyä mukana. Asioi-
den muuttuminen liian rutiininomai-
siksi tekee tässä kehityksessä mukana
pysymisestä kohtuullisen haastavaa,
ja etenkään omalle kehittymiselle se
ei ole eduksi. Reilu vuosi sitten pää-
dyin ratkaisuun luopua AutoSoundin
kustantajan roolista, ja viimein tämän
vuoden huhtikuussa allekirjoitimme
AVPlus Median kanssa sopimuksen
lehden liiketoiminnan siirtymises-
tä heille. Itselläni on edelleen jossain
sisimmässä vahva intohimo autoää-
nentoistoa kohtaan. Nyt henkilökoh-
taisen vastuun pienentymisen myötä
uskoisin että se alkaa jollain aikavä-
lillä välittyä uudelleen myös tuotta-
maamme sisältöön, jonka tekemises-

sä on onneksi mukana ja apuna myös
muutama todella pätevä avustava toi-

joka on kuulunut tiimiimme jo kuuden
vuoden ajan. Uusi kustantaja AVPlus
Media mahdollistaa toiminnan kehit-
tämisen myös verkko- ja digilehtipuo-
lelle, joka onkin se seuraava suurempi
savotta tälle talvelle.

Joten potkaistaan uusi vuosikym-
men käyntiin hieman päivittyneellä
organisaatiorakenteella, jonka myö-
tä AutoSound toivottavasti päivittyy
myös vastaamaan entistä paremmin
tämän ajan tarpeita ja vaatimuksia.

AutoSoundin tilausjärjestelmä muut-
tuu, muista lukea sitä koskeva uuti-
nen (löytyy tästä samasta numeros-
ta). Tilaajille nyt myös uutena bonuk-
sena tulossa huikea digilehtikirjasto
käyttöön!

Janne Soilakari
Päätoimittaja
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AUTOSOUND

-

parhaat kuuntelupisteet.

-

-

-

-

-

tukea ja edistää autoäänentois-
ton harrastus- ja kilpailutoimintaa

palstalla EMMA Finland esittelee
toimintaansa ja kertoo mm. tule-

-

Puhuttaessa autoäänentois-
-

masta sen haasteellisuudesta.

asia ja äänentoiston ongelma
saatettiin kokea vähän erilailla

-

saanut alkunsa jo aiemmin.
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