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Vuosikertomus toimikaudelta 2014 - 2015 

 

Toimikausi 20.5.2014 – 9.6.2015 

Hallituksen toiminta 

Kaudella 2014–2015 yhdistyksen hallituksen muodostivat: 

Puheenjohtaja Sofia Holmqvist 

Varapuheenjohtaja Miia Ruuskanen 

Sihteeri  Eeva Sala 

Rahastonhoitaja Tarja Karttunen 

Jäsen  Elina Kankare 

Varajäsen   Elina Isotalo 

 

Yhdistyksen hallitus piti kauden aikana kaksi perinteistä kokousta ja neljä kokousta sähköpostin 

välityksellä. Kokousten välisinä aikoina yhteydenpitoa hoidettiin sähköpostitse, erityisesti 

tammikuussa järjestettyyn symposiumiin 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 kolme uutta jäsentä ja erosi kolme jäsentä. Suurin 

osa yhteydenotoista jäseneksi liittymiseksi tuli koulutuspäivään liittyen. Yhdistyksen toiminnasta 

tiedotettiin koulutusilmoituksen yhteydessä ja koulutuksen jälkeen kohdennettuna koulutukseen 

osallistuneille, mutta mitään erityistä, laajamittaista rekrytointikampanjaa ei järjestetty. 

 Koulutus 

Yhdistys järjesti 16.1.2015 Helsingissä koulutustilaisuuden nimellä Ääniergonomiaseuran neljäs 

symposium, Finlands Röstergonomisällskapets fjärde symposium, jonka aiheena oli PPrrooffeessssiioonnaall  

vvooiiccee  aanndd  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  vvooiiccee  dduurriinngg  wwoorrkk.. Koulutuspaikkana toimi Biomedicum, 

Haartmaninkatu 8, Helsinki. Koulutuspäivään osallistui yhteensä 62 henkilöä. Osallistujista suurin 
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osa oli puheterapeutteja ja puheterapeuttiopiskelijoita. Paikalla oli myös foniatreja ja akustikko.  

Suuren kysynnän vuoksi alkuperäinen koulutustila vaihdettiin suurempaan, joka sekin oli lopulta 

viimeistä paikkaa myöten täynnä. 

Koulutuspäivän aiheet liittyivät äänen tutkimiseen klinikassa ja työympäristössä. Luennoitsijoina 

tilaisuudessa toimivat erikoislääkäri Miia Ruuskanen, akatemiaprofessori Paavo Alku, professori 

Erkki Vilkman, tutkija Annika Szabo Portela (FL), puheterapeutti Sirpa Pirilä, puheterapeutti Elina 

Kankare (FT) ja puheterapeutti Jaana Sellman (FT). Puheenjohtajina päivillä toimivat Sofia 

Holmqvist, Paavo Alku, Elina Kankare ja Miia Ruuskanen. 

Symposiumin keskeisenä tavoitteena oli innostaa äänen tutkimusten tekemiseen ja luoda 

yhteistyöverkostoa tutkimusten kehittämiseen. Symposiumissa syntyi ajatus, että perustetaan 

työryhmä, joka alkaisi kehittää kansallista äänen tutkimuksen ”standardia”, mutta vähäisen 

kiinnostuksen vuoksi työryhmää ei saatu synnytettyä. 

Koulutuspäivästä tiedotettiin sähköpostitse yhdistyksen jäseniä, Suomen puheterapeuttiliiton 

jäseniä, foniatreja, Suomen laryngologiaseuran jäseniä, yliopistojen logopedian koulutusohjelmia. 

Koulutuspäivien järjestelytoimikuntaan osallistuivat yhdistyksen hallituksen jäsenet sekä 

yhdistyksen jäsen Kaarina Ruusuvirta. 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen tiedotusta hoidettiin sähköpostitse osoitteesta aaniergonomiaseura@gmail.com. 

Yhdistyksen jäsenten viestimistä ja tiedon jakamista varten luotiin Google Drive-tili, jonne 

tallennettiin symposiumien ohjelmat ja hadoutit. Jäsenten yhteydenpitoa varten perustettiin myös 

Facebook-ryhmä. Facebooksivuille on laitettu tietoa seuran symposiumista sekä sen ohjelma, 

tiedotettiin myös tulevista kongresseista. Tiedottaminen yhdistyksen jäsenille on ollut kuitenkin 

vähäistä, samoin Google-Driven ja Facebookin käyttö.  

Lausunnot 

Yhdistys lähetti tammikuussa 2015 asiantuntijalausunnon KELAlle kannanotoksi puheterapeuttien 

puuttumisesta Aslak-kursseilta. Ks erillinen dokumentti. Asiantuntijalausuntoon ei ole 9.6.2015 

mennessä tullut palautetta. 

mailto:aaniergonomiaseura@gmail.com
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Yhdistyksen rahavarat 

Jäseniltä kerättiin vuosikokouksessa päätetty jäsenmaksu (Jäsenet 20,00 € ja kannatusjäsenet 200,00 €), 

jolla rahoitettiin koulutuspäivän kuluja ja juoksevia kuluja kuten pankkikuluja. Koulutuspäivän kuluja 

katettiin osallistumismaksuilla, jotka pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisina. Hallituksen jäsenille ei 

kauden aikana maksettu kokouspalkkioita. Yhdistyksen PANKKIVARAT 31.12.2014: 5.115,90 €. 

 

 

Eeva Sala 
Ääniergonomiaseuran sihteeri 


