XLI kansainvälinen VAKKI-symposiumi
11.–12.2.2021 virtuaalisesti Zoomissa
2. kiertokirje ja esitelmöintikutsu
Tervetuloa VAKKI ry:n XLI symposiumiin 11.–12.2.2021! Koronapandemiaan liittyvistä
kokoontumisrajoituksista johtuen vuoden 2021 symposiumi järjestetään virtuaalisesti
Zoomissa. Virtuaaliseen symposiumiin osallistuminen on maksutonta.
Symposiumin teemana on Työelämän viestintä. Työelämän viestintä kattaa monenlaisia
viestinnän muotoja, kuten tekstejä, kokouksia ja tapaamisia sekä digitaalista
vuorovaikutusta. Näitä yhdistää se, että ne ovat yhteydessä ammatillisiin rooleihin ja
identiteetteihin sekä institutionaalisiin käytäntöihin.
Plenaarit järjestetään symposiumin ensimmäisenä päivänä, torstaina 11.2.2021, ja
plenaristit ovat:
•

Apulaisprofessori Emma Christensen (Roskilden yliopisto) ja professori Lars Thøger
Christensen (Copenhagen Business School)
Examining the (Re)presentational Voice

•

Professori Samantha Warren (Portsmouthin yliopisto)
Using Instagram in a participant-led field study: Reflections on the politics of
organizational communication and identity

Symposiumin toisena päivänä, perjantaina 12.2.2021, järjestetään kuusi toteutukseltaan
monimuotoista temaattista paneelisessiota. Paneelisessioiden tarkoituksena on tarjota
osallistujille tilaisuus ajatusten vaihtamiseen ja kokemusten jakamiseen tietyn tarkemmin
rajatun aiheen ympärillä.
Kaksi temaattista paneelisessiota ovat avoinna esitelmille. Kutsumme esitelmäabstrakteja
seuraaviin temaattisiin paneelisessioihin:
•
•

Perspectives to responsibility in organizational communication
Terms and conditions – working with terminology during a pandemic

Abstraktit (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (rtf- tai
doc-muodossa) 22.12.2020 mennessä osoitteeseen symposium[at]vakki.net. Ilmoita
viestissä nimesi, korkeakoulusi sekä sen työpajan nimi, johon haluat osallistua. Esitelmät
valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä
ilmoitetaan 8.1.2021 mennessä.

Lisäksi symposiumissa on mahdollisuus ilmoittautua seuraaviin temaattisiin
paneelisessioihin:
•
•
•

•

Digimaailman tasa-arvo ja multimodaalinen käytettävyys
Käsitteiden omaksuminen ja käyttö politiikan ja lainsäädäntötyön kontekstissa:
Tarkastelussa Suomen liikennepalvelulakiprosessi (2015-2019)
Sprachen, Diskurse und Kommunikationsfertigkeiten im Berufsleben und in der
akademischen Welt. Ein plurilingualer Sprachmittlungsworkshop (B1 saksan kielen
taitotasovaatimus)
Terminology and mediation in workplace communication

Ilmoittautuminen symposiumin plenaariesitelmiin ja/tai temaattisiin paneelisessioihin
aukeaa 17.12.2020 ja päättyy 15.1.2021.
Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Symposiumin jälkeen
kaikilla symposiumiin osallistuneilla on mahdollisuus tarjota työelämän viestinnän aihepiiriin
liittyvää artikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1-tasoiseen open access -julkaisuun,
joka ilmestyy vuoden 2021 lopussa. Lisätietoa annetaan osallistujille kirjoituskutsussa
symposiumin jälkeen.
Mahdollisissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä symposiumin järjestäjiin,
symposium[at]vakki.net.
Tietoa aikaisemmista symposiumeista ja yhdistyksestä on
kotisivuillamme https://sites.univaasa.fi/vakki/. Vuoden 2021 symposiumin sivut löytyvät
osoitteesta https://sites.univaasa.fi/vakki2021/.
VAKKI on myös Facebookissa ja Twitterissä! VAKKIa voi fanittaa tykkäämällä
yhdistyksen Facebook-sivusta, ja Twitteristä VAKKI löytyy nimellä @VAKKIry.
TERVETULOA!

