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Hallituksen toiminta 

Kaudella 2013–2014 yhdistyksen hallituksen muodostivat: 

Puheenjohtaja Eeva Sala 

Varapuheenjohtaja Miia Ruuskanen 

Sihteeri  Katja Saarela 

Rahastonhoitaja Tarja Karttunen 

Jäsen  Sofia Holmqvist 

 

Yhdistyksen hallitus piti kauden aikana kaksi perinteistä kokousta ja kaksi sähköistä kokousta 
sähköpostin välityksellä. Kokousten välisinä aikoina yhteydenpitoa hoidettiin sähköpostitse, 
erityisesti helmikuussa järjestettyyn koulutuspäivään liittyen.  

 

Jäsenistö 

Yhdistyksellä on tällä hetkellä 48 jäsentä, joista 47 suomalaista jäsentä ja yksi ulkomaalainen jäsen.  

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

akustikkoja. Kauden aikana yhdistykseen liittyi kuusi uutta jäsentä. Suurin osa yhteydenotoista 

jäseneksi liittymiseksi tuli koulutuspäivään liittyen. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin 

koulutusilmoituksen yhteydessä ja koulutuksen jälkeen kohdennettuna koulutukseen 

osallistuneille. 

  

Koulutus 

Yhdistys järjesti 7.2.2014 Oulussa koulutustilaisuuden nimellä Ääniergonomiaseuran kolmas 

symposium, Finlands Röstergonomisällskaps tredje symposium. Koulutuspaikkana toimi Hotelli-

ravintola Lasaretin Merikoski-sali. Koulutuspäivään osallistui yhteensä 57 henkilöä, joista 41 

maksavaa osallistujaa. Osallistujista suurin osa oli puheterapeutteja ja puheterapeuttiopiskelijoita. 

Paikalla oli myös foniatreja, muita lääkäreitä, työterveyshoitajia, työsuojeluvaltuutettuja, 
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akustikkoja, fysioterapeutti, rakennusalan suunnittelijoita ja opettajia. Suuren kysynnän vuoksi 

alkuperäinen koulutustila vaihdettiin suurempaan, joka sekin oli lopulta viimeistä paikkaa myöten 

täynnä. 

 

Koulutuspäivän aiheet liittyivät äänihäiriöihin, ääniergonomiaan, ääniergonomisiin riskitekijöiden 

ja niiden hallintaan. Luennoitsijoina tilaisuudessa toimivat erikoislääkäri Miia Ruuskanen, 

puheterapeutit Minna Apajalahti, Sofia Holmqvist, Emma Kallvik, Elina Kankare, Sirpa Pirilä, Leena 

Rantala, Katja Saarela, puhetekniikan ja vokologian lehtori Irma Ilomäki, akustikko Jaana Jokitulppo 

ja opetustilojen konseptikehittäjä Pauli Pallaskorpi.  

 

Koulutus kohdennettiin sairaalan, työterveyshuollon ja työsuojelun henkilöstölle, rakennus- ja 

akustiikka-alan suunnittelijoille, tutkijoille, arkkitehdeille, puheterapeuteille, opettajille ja 

päiväkodin henkilöstölle. Koulutuspäivästä tiedotettiin sähköpostitse yhdistyksen jäseniä, Suomen 

puheterapeuttiliiton jäseniä, foniatreja, Suomen Laryngologiaseuran jäseniä, yliopistojen 

logopedian koulutusohjelmia, Oulun ja sen lähikuntien koulujen rehtoreita, Oulun alueen 

arkkitehti- ja kiinteistöalan toimijoita, aluehallintovirastoa, työsuojelupäälliköitä, 

työhygieniaseuraa, Oulun seurakuntayhtymää, Oulun yksityisiä lääkärikeskuksia ja Oulun seudun 

työterveyshuoltoja. Koulutuspäivien järjestelytoimikuntaan osallistuivat yhdistyksen hallituksen 

jäsenet sekä yhdistyksen jäsenet Jaana Jokitulppo, Sirpa Pirilä, Leena Rantala, Kaarina Ruusuvirta, 

Terhi Ansamaa, Elina Kankare, Susanna Simberg ja Marjo Kemppainen. 

 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen tiedotusta hoidettiin sähköpostitse: aaniergonomiaseura@gmail.com. Yhdistyksen 

jäsenten viestimistä ja tiedon jakamista varten perustettiin Google Drive –tili ja Facebook-ryhmä, 

joiden käyttö ja kehittäminen jäi vielä pitkälti seuraavalle toimikaudella.  

 

Yhdistyksen rahavarat 

Jäseniltä kerättiin vuosikokouksessa päätetty 20 euron suuruinen jäsenmaksu.  Jäsenmaksutuloilla 

rahoitettiin juoksevia kuluja kuten pankkikuluja. Symposiumin kulut katettiin osallistumismaksuilla, 

jotka pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisina. Hallituksen jäsenille ei kauden aikana maksettu 

kokouspalkkioita. 
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