
 

 

Vuosikertomus toimikaudelta 2019 

01.01.2019 - 31.12.2019 

Vuosikokous 

Vuosikokous pidettiin 3.5.2019 klo 17:41 – 18:14 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Kokoukseen 

osallistui 7 henkilöä skypen välityksellä.  

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat. Puheenjohtajaksi valittiin Elina Kankare.  

Hallituksen jäseniksi valittiin: Sofia-Holmqvist-Jämsén, Eeva Sala ja Hanna Vertanen-Greis, ja 

varajäseniksi: Marika Muttilainen, Leena Rantala ja Sarkku Vilpas. 

Toiminnantarkastajana toimi Katja Saarela ja hänen varahenkilönään Marja Asikainen. 

Hallituksen toiminta 

Kaudella 2018 – 2019 yhdistyksen hallituksen muodostavat: 
Puheenjohtaja Eliina Kankare            
Sihteeri Eeva Sala 
Rahastonhoitaja Sofia Holmqvist-Jämsén 
Jäsen Hanna Vertanen-Greis 
Varajäsenet Marika Muttilainen, Leena Rantala ja Sarkku Vilpas 
  
Yhdistyksen hallitus piti vuoden 2019 aikana vuosikokouksen lisäksi yhteensä viisi kokousta, joista 3 

sähköpostivälitteistä ja 2 skypen välityksellä. Kokousten välisinä aikoina yhteydenpitoa hoidettiin 

sähköpostitse.  

Jäsenistö 

Seuralla on tällä hetkellä yhteensä 62 jäsentä, joista 48 on maksavia jäseniä, lisäksi on 3 
opiskelijajäsentä ja 11 ulkomaalaista/kunniajäsentä.  

Jäsenet ovat puheterapeutteja, foniatreja, korvalääkäreitä, fysioterapeutteja, vokologeja ja akustiikkoja.  

Kauden aikana seuraan liittyi 5 uutta jäsentä ja erosi 0 henkilöä.  

Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus liittyä seuran jäseneksi ilman jäsenmaksua siihen asti, kunnes he 
valmistuvat. 

 

Toiminta 

Vuoden 2019 aikana seura järjesti Tampereella (Kalevantie 4 päätalo sali A3) symposiumin perjantaina 

1.2.2019 klo 10:00 – 15:30 aiheena ERGONOMIAN UUDET TUULET TYÖELÄMÄSSÄ - 

Vuorovaikutuksessa puhe ja ääni, kuulo, akustiikka, kognitiivinen sekä perinteinen ergonomia 

Symposiumissa tehtiin katsaus työergonomian eri osa-alueisiin, esiteltiin kunkin alueen tutkimuksen ja 



soveltamisen kohteita ja etsittiin väyliä mahdolliselle tulevalle yhteistyölle.  

Akustinen seura http://www.akustinenseura.fi, Kuuloliitto https://www.kuuloliitto.fi, Suomen 
Ergonomiayhdistys http://www.ergonomiayhdistys.fi, Suomen Työhygieniaseura 
http://www.sths.fi, Suomen Vokologit http://www.vokologit.fi ja Suomen Ääniergonomia 
seura http://www.aaniergonomiaseura.com. 

Seminaari oli osallistujille maksuton, mutta lounas oli omakustenteinen. Kahvit tarjosi Ecophon oy 
www.ecophon.com. 

Seuran puheenjohtaja Eliina Kankare (FT, johtava puheterapeutti Tays, foniatrian pkl) piti 

tervetuliaispuheen.  

Eeva Salan (erikoislääkäri, foniatrian dosentin) aiheena oli Ääniergonomia osana laajaa ergonomian 

kenttää.  

Akustiikan asiantuntija Mikko Kylliäinen (A-insinööreistä) esitteli Akustiikan uusia tuulia 

oppimisympäristöissä - Ääniteknisen suunnittelun merkitys uusissa oppimisympäristöissä.  

Matias Remes (Helimäki Akustikt) esitteli Ympäristöministeriön asetusta ja akustiikan uusia 

määräyksiä vuodelta 2018.  

Tua Hakanpää (väitöskirjatutkija) ja Tero Ikävalko (väitöskirjatutkija, Suomen vokologit ry.) esittelivät 

Vokologiaa ja sen työkenttä?  

Jukka Rasa (erityisasiantuntija, Kuuloliitto), puhui Esteettömästä kuunteluympäristöstä - Virheetön ja 

vaivaton kuuleminen on tärkeää paitsi kuulovammaisilla, myös hyvin kuuleville.  

Risto Toivonen (Suomen Ergonomiayhdistys) kertoi, minkälaista on perinteisen ergonomian vieminen 

työpaikoille - Minkälaisia ongelmia perinteinen ergonomia ratkoo?  

Pauli Pallaskorpi (konseptikehittäjä, Ecophon Oy) esitteli akustiikan sovelluksia mm. 

oppimisympäristöissä - Miltä hyvä akustiikka näyttää vai näkyykö se?  

Lopuksi oli vilkas Paneelikeskustelua ergonomiasta. 

Mahdollinen yhteistyö jäi yksittäisten toimijoiden toimeliaisuuden varaan. 

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 abstrakteja. 

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

Jäsenille lähetettiin henkilökohtainen kutsu Tampereen ääniergonomiaseminaariin sähköpostitse. 

Facebook-ryhmässä nimeltään ”Ääniergonomiaseura” on 36 jäsentä (8.3.2020). Facebook sivuille 
laitettiin tietoa seuran seminaarista Tampereella ja sen ohjelma, sekä tiedotettiin muista tapahtumista 
(UEP2018) sekä ääniergonomiaan liittyvää asiaa.  
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Seuralla on myös toinen, englanninkielinen FB-ryhmä nimeltään ”Voice Ergonomics”. Tässä ryhmässä 
jäseniä on 26. Tämäkin sivusto on enemmän tiedottava kuin keskusteleva. 

  

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

Lausunnot 

Asiantuntijalausuntoja ei ole pyydetty/tehty kuluvana toimintakautena. 

 

Yhdistyksen rahavarat 

Vain kahdeksalta jäseneltä 48:sta 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 olivat 31.12.2019: 5.415,16 € 

 

Nerjassa 12.5.2020 

Eeva Sala 

Ääniergonomiaseuran sihteeri 
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