
 

 

Vuosikertomus toimikaudelta 2018 

01.01.2018 - 31.12.2018 

Hallituksen toiminta 

Kaudella 2018 – 2019 yhdistyksen hallituksen muodostavat: 
Puheenjohtaja Eliina Kankare            
Sihteeri Catharina Nordström 
Rahastonhoitaja Sofia Holmqvist-Jämsén 
Jäsen Eeva Sala 
Jäsen Tarja Karttunen 
Varajäsenet Jonna Kuuskoski, Leena M. Rantala, Hanna Vertanen-Greis 

  
Yhdistyksen hallitus piti kauden aikana kaksi perinteistä kokousta ja kaksi kokousta sähköpostin 
välityksellä vuosikokouksen lisäksi. Kokousten välisinä aikoina yhteydenpitoa hoidettiin sähköpostitse 
liittyen Tampereella pidetyn ääniergonomia-aiheiseen seminaariin (16.2.2018) järjestämiseen sekä 
UEP2018 (kesäkuu 2018) round table esitysten järjestämiseen. Lisäksi valmisteltiin vuoden 2019 
yhteissymposiumia muiden ergonomiaan liittyvien yhdistysten kanssa.  

 

Jäsenistö 

Seuralla on tällä hetkellä 56 jäsentä, joista 42 maksavia jäsentä, 3 opiskelijajäsentä ja 11 ulkomaalaista/ 
kunniajäsentä. Jäsenet ovat puheterapeutteja, foniatreja, korvalääkäreitä, fysioterapeutteja, 
vokologeja ja akustiikkoja. Kauden aikana yhdistykseen liittyi 0 uutta jäsentä ja erosi 3. Opiskelijoille 
tarjottiin mahdollisuus liittyä seuran jäseneksi ilman jäsenmaksua siihen asti, kun valmistuvat. 

 

Toiminta 

Tampereella järjestettiin symposium 16.02.2018  aiheena Opettajan äänenkäytön uudet 
haasteet. Osallistujia tilaisuudessa oli n. 20. 

 Aluksi kahvi ja avaus – johdatusta aiheeseen. Sofia ja Catharina 

 Markus Lang: Opetussuunnitelma, pedagogiikkaa, oppimisympäristö (60 min)  

 Jaana Jokitulppo: Melua kouluissa (60 min) 

 Leena Rantala: Opettajan työasennot ja ääni (60 min) 

 

Suomen laryngologiayhdistys järjesti Helsingissä UEP2018, 29th Congress of Union of the 
European Phoniatricians Helsinki, Finland 13-16.6.2018. Kongressin yhteydessä pidettiin 
14.6.2018 round-table tapahtuma ääniergonomiasta, jossa oli arviolta 20 osallistujaa. 

• Moderator; Leena M. Rantala 
• Eeva Sala; Voice ergonomics, short overview what we know, what we don't know (15 min) 
• Leena M. Rantala; Postures, important element of voice ergonomics (20 min) 



• Sofia Holmqvist - Jämsén; Stress - an important part of voice ergonomics (20 min) 
• Anita Mc Allister; Why children also need voice ergonomics (20 min) 
• Discussion (15 min) oli vilkas. 

 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen tiedotusta jäsenistölle hoidettiin sähköpostitse osoitteesta 
suomenaaniergonomiaseura@gmail.com (Sala2011 | 0505164525 | sovholmqvist@gmail.com).  

Yhdistyksen jäsenten viestintää ja tiedon jakamista varten käytettiin em. Google Drive-tiliä, jonne on 
tallennettu symposiumien ohjelmat ja handoutit, vuosikokousten pöytäkirjat, tiedotteet seuran 
jäsenille, artikkeleita ja kongressi bstrakteja. 

Hallituksen omassa käytössä on sähköpostiosoite aaniergonomiaseura@gmail.com (12maa2012). 
Tämän tilin driveen tallennetaan hallituksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat pdf-muodossa. 

Facebook-ryhmässä on 29 jäsentä (29.04.2019). Facebook sivuille laitettiin tietoa seuran seminaarista 
Tampereella ja sen ohjelma, sekä tiedotettiin muista tapahtumista (UEP2018) sekä ääniergonomiaan 
liittyvää asiaa. Jäsenille lähetettiin kutsu Tampereen ääniergonomiaseminaariin sekä vuosikokoukseen, 
joka pidettiin seminaarin yhteydessä. 

Seuran nettisivuilla (http://www.aaniergonomiaseura.com/) tiedotetaan seuran toiminnasta. Sivuilla on 
myös tulevien symposiumien ohjelmat ja symposiumien handoutit. 

 

Lausunnot 

Asiantuntijalausuntoja ei ole pyydetty/tehty kuluvana toimintakautena. 

 

Yhdistyksen rahavarat 

Jäseniltä kerättiin vuosikokouksessa päätetty jäsenmaksu (Jäsenet 20,00 € ja kannatusjäsenet 200,00 €), 
jolla rahoitettiin juoksevia kuluja kuten pankkikuluja.  
Hallituksen jäsenille ei kauden aikana maksettu kokouspalkkioita. 
 Yhdistyksen PANKKIVARAT 31.12.2018: 5.269,03 € 

 

Turussa 18.5.2019 

Catharina Nordström 

Ääniergonomiaseuran sihteeri 
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