Ergonomia symposium
TAMPEREELLA PERJANTAINA 1.2.2019 KLO 10-15.30
Tampereen yliopisto: Kalevantie 4, päätalo sali A3

Ergonomian uudet tuulet työelämässä
Vuorovaikutuksessa puhe, ääni, kuulo,
akustiikka sekä perinteinen ergonomia
Symposiumissa otetaan katsaus työergonomian eri osa-alueisiin,
esitellään kunkin alueen tutkimuksen ja soveltamisen kohteita
ja etsitään väyliä tulevalle yhteistyölle.
Symposiumin tarkoituksena on herättää vilkasta keskustelua
ja avata mahdollisuuksia tieteenalat ylittävälle yhteistyölle.
Niinpä yleisö on tässä tilaisuudessa yhtä keskeisessä asemassa,
kuin kutsutut puhujat.
Toivomme vilkasta keskustelua, hyviä ideoita, nasevaa kritiikkiä, käytännön vinkkejä, uusia
avauksia sekä konkreettista verkottumista ja teemme parhaamme fasilitoidaksemme vilkkaan
ajatustenvaihdon.
Keskustelua pääsee avaamaan jo ennen symposiumia Facebook sivullamme
@ergonomiasymposium jossa puhujillemme saa esittää kysymyksiä ja toiveita symposiumissa
käsiteltävistä ergonomian aihealueista. Kuulemme fb-sivullamme myös mielellämme esimerkiksi
ergonomiaan liittyvästä yritystoiminnastasi tai muista kiinnostavista avauksista ergonomian saralla.
Yhteistyössä mukana:
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

Ilmoittautuminen
Seminaari on osallistujille maksuton, lounas omakustenteinen ja kahvit tarjoaa Ecophon oy
www.ecophon.com.
Osallistujamäärä on rajattu (max. 60 henkilöä), mutta alustukset live-streemataan tapahtuman
Facebook sivulla osoitteessa: www.facebook.com/Ergonomiasymposium
Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 18.1.2019 tämän linkin kautta

ERGONOMIAN UUDET TUULET TYÖELÄMÄSSÄ
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OHJELMA
Klo.
10:00-10:05

Tervetulotoivotus
Eliina Kankare, FT, johtava puheterapeutti Tays, foniatrian pkl

10:05-10:35

Ääniergonomia osana laajaa ergonomian kenttää
Mikä on ääniergonomiassa keskeistä? Yhteydet muihin ergonomian osa-alueisiin
Eeva Sala erikoislääkäri, foniatrian dosentti

10:35-11:05

Akustiikan uudet tuulet oppimisympäristöissä
Ääniteknisen suunnittelun merkitys uusissa oppimisympäristöissä
Jaana Jokotulppo, FT, A-insinöörit

11:05-11:35

Ympäristöministeriön asetus - akustiikan uudet määräykset 2018
Matias Remes, Helimäki Akustikot

11:35-12:30

12:30-12:40

LOUNASTAUKO

Vokologian esittelyä - Minkälainen on vokologin työkenttä?
Tua Hakanpää, väitöskirjatutkija ja Tero Ikävalko, väitöskirjatutkija,
Suomen vokologit ry

12:40-13:10

Esteetön kuunteluympäristö - Virheetön ja vaivaton kuuleminen on tärkeää
paitsi kuulovammaisilla, myös hyvin kuuleville
Jukka Rasa, erityisasiantuntija, Kuuloliitto

13:10-13:40

Perinteisen ergonomian vieminen työpaikoille
Minkälaisia ongelmia perinteinen ergonomia ratkoo?
Risto Toivonen, Suomen Ergonomiayhdistys

13:40-14:00
14:00-14:10

KAHVI
Akustiikan sovelluksia mm. oppimisympäristöissä
Miltä hyvä akustiikka näyttää vai näkyykö se?
Pauli Pallaskorpi, konseptikehittäjä, Ecophon Oy

14:10-15:30

Paneelikeskustelua ergonomiasta
Puheenjohtajana Jaana Jokitulppo,

