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RENEWAL OF AIS WEBSITE AND NEWSLETTER

1. ais.fi-verkkosivusto

1. ais.fi website

Uudistamme ais.fi-verkkosivustoamme. Verkkosivuston
ulkonäkö ja rakenne muuttuvat 31.3.2017. Sivuston
sisältö pysyy pääosin ennallaan. Muutoksen tarkoituksena on tehdä sivustosta selkeämpi, helppokäyttöisempi
ja modernimpi.

We are modernizing our ais.fi website. The layout and design of the website will change from 31 MAR 2017. The content of the website will largely remain unchanged. The
purpose of this change is to make the website clearer, more
modern and easier to use.

2. Uutiskirje

2. Newsletter

Nykyisen kolmen erilaisen uutiskirjeen sijaan julkaisemme
yhden uutiskirjeen, joka sisältää kaikki uutiset julkaisujen
päivityksistä ja muista ajankohtaisista asioista.

In place of the current practice of issuing three separate
newsletters, we will release a single newsletter which includes all news of updated publications and other current
themes.

Uusi uutiskirje lähetetään tarvittaessa ja lähetyspäivä on
pääsääntöisesti torstai. Kaikki uutiskirjeet julkaistaan
myös ais.fi-verkkosivustolla.

The new newsletter will be sent as required. It will mainly be
sent on Thursdays. All newsletters will also be released on
ais.fi website.

Uutiskirje sisältää tietoa päivityksistä AIS-julkaisuihin,
VFR-liikennettä koskevia tiedotteita sekä muita tiedotteita
AIS/ARO/MET-palveluista.

Newsletter contains notifications about updates of AIS publications, VFR traffic and other notifications of AIS/ARO/MET
services.

Muutos ei vaadi nykyisten uutiskirjeiden tilaajalta toimenpiteitä. Voimassa olevat tilaukset muutetaan automaattisesti yhden uutiskirjeen tilauksiksi 31.3.2017 alkaen.

This change does not require any actions from current newsletter subscribers. Valid subscriptions will automatically be
converted into subscriptions of a single newsletter starting
from 31 MAR 2017.

Uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta voi perua tilauksen tai muuttaa yhteystietoja.

You can cancel your subscription or change your contact details using the link at the end of the newsletter.
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