
Suomen Ääniergonomiaseura ry 

Finlands Röstergonomisällskap rf 

The Finnish Society for Voice Ergonomics 

 

Vuosikertomus 2012 – 2013 

 

Toimikausi 29.5.2012 - 29.5.2013 

Toisella toimikaudellaan Suomen Ääniergonomiaseura keskittyi järjestämään toisen 

koulutuspäivänsä. Yhdistykseen liittyi muutamia uusia jäseniä. Vasta perustetulle 

yhdistykselle perustettiin oma sähköpostilaatikko ja avattiin pankkitili. Yhdistyksen 

jäseniä tiedotettiin ajankohtaisista asioista, muun muassa Opetustilojen akustiikka ja 

ääniergonomia -hankkeen loppuraportin valmistumisesta. 

 

Hallitus 

Kaudella 2012–2013 yhdistyksen hallituksen muodostivat: 

Puheenjohtaja Eeva Sala 

Sihteeri  Katja Saarela 

Rahastonhoitaja Anneli Laine 

Jäsen  Sofia Holmqvist 

Jäsen  Miia Ruuskanen 

 

Yhdistyksen hallitus järjesti kokouksia kauden aikana yhteensä viisi kertaa. Osa kokouksista 
toteutettiin perinteisinä kokouksina, osa sähköpostin välityksellä. Kokousten välillä yhteydenpitoa 
hoidettiin sähköpostitse, erityisesti kevään koulutuspäivän lähestyessä. Yhdistyksen 
puheenjohtajan ollessa kauden aikana useamman kuukauden ajan ulkomailla hallituksen 
yhteydenpito oli vähäisempää. Yhdistyksen jäsen Miia Ruuskanen valittiin puheenjohtajan 
poissaolon vuoksi varapuheenjohtajaksi.  

 

Jäsenistö 

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 42 jäsentä, joista 41 suomalaista jäsentä ja yksi ulkomaalainen jäsen.  

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin kevään koulutuspäivään liittyen koulutuksen mainostamisen 

yhteydessä ja sen jälkeen kohdennettuna koulutukseen osallistuneille. 

  

Koulutus 



Suomen Ääniergonomiaseura ry 

Finlands Röstergonomisällskap rf 

The Finnish Society for Voice Ergonomics 

 

Yhdistys järjesti 19.4.2013 koulutustilaisuuden Ääniergonomiaseuran toinen symposium, 2nd 

Meeting of The Finnish Society for Voice Ergonomics. Tilaisuus järjestettiin Turussa Åbo 

Akademin tiloissa, Auditorio Ringbomissa. Åbo Akademi tarjosi yhdistyksen käyttöön 

koulutuspaikan. Tällä kerralla koulutuspäivä toteutettiin kansallisena koulutuksena. 

Koulutuspäivään osallistui yhteensä 44 henkilöä. Osallistujista suurin osa oli puheterapeutteja. 

Osallistujina oli lisäksi foniatreja, akustikkoja, vokologeja sekä opettajia. Luennoitsijoina toimivat 

Sofia Holmqvist, Irma Ilomäki, Jaana Jokitulppo, Elina Kankare, Sirpa Pirilä, Leena Rantala, Kaarina 

Ruusuvirta, Minna Apajalahti, Eeva Sala ja Susanna Simberg. Useat aiheista käsittelivät koulujen 

akustiikkaa ja opettajien äänenkäyttöä.  

Koulutuspäivästä tiedotettiin sähköpostitse yhdistyksen jäseniä, Suomen puheterapeuttiliiton 

jäseniä, Suomen puheterapeuttiliiton Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan paikallisosaston jäseniä, 

foniatreja ja Suomen laryngologiaseuran jäseniä sekä Turun lähikuntien koulujen rehtoreita. 

Koulutuspäivien järjestelytoimikuntaan kuuluivat hallituksen jäsenet Sofia Holmqvist, Anneli Laine, 

Miia Ruuskanen, Eeva Sala ja Katja Saarela sekä yhdistyksen jäsen Tarja Karttunen. 

 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen käyttöön hankittiin oma sähköpostiosoite: aaniergonomiaseura@gmail.com, jonka 

kautta toteutettiin yhdistyksen jäsenten tiedottamista. Internetkotisivun perustamista harkittiin ja 

selviteltiin, mutta asian toteuttaminen päätettiin jättää seuraavalle kaudelle. 

 

Yhdistyksen rahavarat 

Jäseniltä kerättiin vuosikokouksessa päätetty jäsenmaksu, jolla rahoitettiin koulutuspäivän kuluja 

ja juoksevia kuluja kuten pankkikuluja. Koulutuspäivän kuluja katettiin osallistumismaksuilla. 

Hallituksen jäsenille ei kauden aikana maksettu kokouspalkkioita.  

 

 


