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1. Toiminnan pääpaino 
Kyseessä oli yhdistyksen 35. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli audiologian alan 
koulutuksessa, tutkimuksen tukemisessa ja kansainvälisessä toiminnassa. 
 
2. Jäsenet 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 271 jäsentä, joista kahdeksan kunniajäsentä ja 
yksi kannatusjäsen. 
 
3. Hallitus ja toimihenkilöt 
Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana toimi Jukka Kokkonen. Hallituksen varsinaisina 
jäseninä toimivat Antti Aarnisalo (vpj), Kerttu Huttunen, Misa Jaakkola, Kaija Kauppi (siht.), Sari 
Mykkänen, Ville Sivonen, Mikko Yliaska. Varajäseninä Kati Pesonen-Simonen, Anu Westerlund ja 
Tarja Wäre. Aiempien päätösten mukaisesti hallituksen kokouksiin kutsuttiin sekä varsinaiset että 
varajäsenet. 
  
Tilintarkastajana toimi KHT Mika Kaarisalo, toiminnantarkastajana Satu Rimmanen ja 
varatilintarkastajina Taru Kähkönen ja KHT Anne Malin. Yhdistyksen sihteerinä toimi Kaija Kauppi. 
Rahastonhoitajana toimi Kati Aura, Tilitoimisto Siilin Laskenta Ky. 
 
4. Hallituksen kokoukset 
Hallitus piti vuoden 2017 aikana kaksitoista kokousta: kokoukset 6.2., 5.4., 6.4. ja 
järjestäytymiskokouksen 6.4.; 27.9., 20.11., puhelinkokouksen 23.5. sekä sähköpostikokoukset 
8.2., 27.3., 29.5., 7.12. ja 18.12. 
 
5. Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.4.2017 Tampereella. Läsnä oli 34 yhdistyksen jäsentä. 
Kokouksessa yhdistykseen hyväksyttiin 13 uutta jäsentä. Jäsenmaksuksi päätettiin 30 euroa ja 
kannatusjäsenmaksuksi 150 euroa.  
 
6. Koulutus- ja julkaisutoiminta 
XXXVIII Valtakunnalliset audiologian päivät järjestettiin Tampereella 6.-7.4.2017. Päivillä oli yli 180 
osallistujaa. Päivien pääaihealueina olivat: Näkökulmia konduktiivisten kuulovikojen 
diagnostiikkaan ja kuntoutukseen, ajankohtaista sisäkorvaistutekuntoutuksesta ja 
kuulovammaisten nuorten erityistarpeiden huomioiminen. Audiologian päivistä valmistui julkaisu.  
 



Teknisen audiologian koulutuspäivät pidettiin 20.-21.11.2017 Helsingissä, niille osallistui 82 
henkilöä. Päivät olivat samansisältöiset vuoden 2016 koulutuspäivien kanssa. Aiheina olivat 
kuulonmittaamisen perusteet, sekä hälypuhetesti ja uutta diagnostiikkaa. Päivistä valmistui 
julkaisu, joka toimitettiin myös edellisvuoden päiville osallistuneille. Teknisen audiologian 
koulutuspäivien yhteydessä järjestettiin erittäin suosittu erillinen koulutus kuulokojeiden 
korvakappalemallinotosta. 
 
SAY:n jäseniä toimii kouluttajina mm. Metropolian audionomikurssilla. 
 
7. Edustus muissa järjestöissä 
EFAS kongressi pidettiin kesäkuussa Sveitsin Interlakenissa, yhdistyksestä ei ollut siellä edustajaa. 
 
NAS vuosikokous pidettiin 22.8. Ruotsin Lundissa, yhdistyksen edustajana oli Jukka Kokkonen.  
Kerttu Huttunen on NAS hallituksen jäsen. NAS kotisivuilla on julkaistu Pohjoismainen 
kuulonhuollon selvitys. Jatkossa pohjoismaat pyrkivät tiivistämään kuulonhuollon yhteistyötä. 
 
8. Tiedotus ja kannanotot 
Jäsenkirjeitä on lähetetty vuoden aikana neljä. 
SAY on esittänyt otoakustisten emissioiden lisäämistä THL:n toimenpidelistaan omalla koodillaan. 
Yhdistys on osallistunut hallituksen laatiman lakiuudistuksen kommentointiin koskien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden asiakkaan valinnanvapautta.   
SAY on antanut lausunnon kuulon apuvälinettä käyttävän lapsen ja nuoren hyvää 
kuntoutuskäytäntöä koskevaan suositukseen. 
Yhdistys on lähettänyt kannanottonsa neuvoloiden tekemien pienten lasten kuulontutkimus- ja 
seulontaohjeiden yhtenäistämiseksi. 
Yhdistys on lähettänyt kannanottonsa myös Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen 
kuntoutuksen palvelukuvaukseen koskien aikuisten aistivammaisten kuntoutusta. 
Yhdistys on koonnut audionomiopiskelijoille aikaisemmin julkaistuista teknisen audiologian ja 
audiologian päivien julkaisuista ajantasaisen materiaalin koskien audiologista diagnostiikkaa. 
  
9. Yhdistyksen apurahat ja stipendit 
Yhdistyksen apuraha nostettiin 4000 euroon. 
SAY on myöntänyt vuoden 2017 (4000 €) apurahan yliopisto-opettaja, knk-erikoislääkäri Venla 
Lohelle. Aiheena on: Ikääntyvien kuulo – epidemiologinen seurantatutkimus. Apurahan 
käyttösuunnitelmana on kattaa osa tutkimukseen osallistuvan audionomin palkkakuluista ja 
tutkijalääkärin virkavapauden kuluista. Venla Lohelle on myönnetty myös vuoden 2016 apuraha. 
 
 


