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Hyvä jäsen, ja jäseneksi aikova, 

Hyvää ammattikielten ja -viestinnän vuotta 2013! 

Olemme hallituksessa pitäneet kaksikin kokousta valmistellen kevään 2013 kevätpäiviä. Ne 
pidetään Rovaniemellä 23.-24.5.2013, torstaina ja perjantaina. Keskitymme polttavan teeman 
vaiheille: 

INTEGROINTI ONNISTUU!  
- Integrate, innovate and succeed! 

Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Proflangin kevätpäivät/ 3rd Proflang Spring 
Conference 2013 
 
Olemme saaneet jo kokeneita esiintyjiä sekä paneeliin että luennoitsijoiksi. Viime vuonna saimme 
loistavaa palautetta Koneen, Finnairin, Fonectan ja Wärtsilän yritysedustajille. Nyt saamme 
pohjoisen näkökulman kieliasioihin:  meän kieltä, Lapin matkailualan yrityksiä ja tuotteita. Käymme 
Napapiirillä. Puhumme myös suomen kielen ja viestinnän integroinnista Suvi-työryhmän johdolla. 
Keskustelemme ruotsin kielen tulevaisuudesta: ’Vart är svenskan på väg? Etsimme konkaria 
puhumaan kielten roolista TKI-toiminnassa, ehdotuksia? 
 
Pyydämme lisäksi, että myös sinä jaat osaamistasi meille kevätpäivillä 2013, koska  

Call for papers  2013 
 
… jatkuu maaliskuulle. Ilmoita siis mistä aiheesta haluat pitää esityksen ja yhteystietosi.  
 
  Odotamme ilmoittautumisia ohjelmaan 15.3.2013 mennessä verkkosivuillamme www.proflang.org. 
Ilmoittautuminen/Enrollment: 
Pidän esityksen (20min+5min kysymyksille)/I will give a talk (20min+5 min for questions)  
Aihe: _______________________________________________________ 
Esittäjä(t)/Presenter(s):________________________________________ 
Toimipaikka/Organisation:______________________________________  
Tehtävä /Position:_____________________________________________ 
Sähköposti/Email: ____________________________________________ 
Aiheen kuvaus/Description of topic (50-100 
words):_____________________________________________________ 
Avainsanat/Key words:_________________________________________ 

Teemat/Special Interest Group Themes: 

SIG 1 Integroi uutta teknologiaa - Integrate New Technology 
SIG 2 Integroi viestintää ja ammattiainetta - Integrate Communication and Professional Studies 



SIG 3 Projektikavalkadi  – Project Show-and-Tell 
SIG 4 Monikielitaitoisuus ja maailman suuret kielet – Plurilingualism and the World Languages 
SIG 5 Jatkotutkinto tavoitteena – Postgraduate Stream 

Jos aiheesi menee näistä sivuun, älä hätkähdä. Lähetä se silti meille. Annathan tätä eteenpäin 
kollegoillesi. 

Hyviä uutisia sivutoimisille! 

Sivutoimiset opettajat saavat heikommin organisaatiota maksamaan 
koulutuskustannuksia. Siksi päätimme hallituksessa jakaa tänä vuonna stipendejä 
maailman suurten kielten opettajille Proflang-koulutusta varten. Voimme siis kertoa, 
että: 
Nyt kannattaa liittyä Ammattikielten ja -viestinnän yhdistyksen Proflangin jäseneksi. 
Maksamme osallistujamaksun ja matkat kattavan stipendin maailman suurten kielten 
opettajien koulutukseen. Käy sivuillamme www.proflang.org katsomassa millaisen 
kollegaverkoston jäseneksi voit ryhtyä.  
 

Sääntömääräinen Proflangin kokous 24.5.2013 

Proflangin sääntömääräinen kokous pidetään toisena kokouspäivänä. Mieti omaa halukkuuttasi 
liittyä aktiivisiin, mm. puheenjohtajuus on tarjolla. Nyt hallituksen jäseniä ovat  2012 – 2013:   

Marjatta Huhta, Metropolia, puheenjohtaja (Anitta Liinamaa, Metropolia) 
Ritva Ala-Louko, Rovaniemen AMK, varapuheenjohtaja, tiedottaja (Sisko Mällinen, 
Tamk) 
Jonita Martelius, Metropolia, sihteeri (Sonja Holappa, Metropolia) 
Martta Ruottu, Kemi-Tornion AMK, rahastonhoitaja (Eija Torkinlampi, KPAMK) 
Kirsi Wallinheimo, HY Kielikeskus (Tuija Kiviaho, SAMK) 
Henna Hyytiä, Keuda (Tarmo Ahvenainen, Kymenlaakson AMK) 
Laura Vahtera, Novia (Päivi Tikkanen, Sibelius-Akatemia)  

Jäsenmaksu 

Pyydämme sinua maksamaan jäsenmaksun tilillemme hyvissä ajoin ennen 
kevätpäivien maksamista. Silloin tiedämme maksatko 80e vai 120e kevätpäivistä.  
Jäsenmaksu on 30€/vuosi. IBAN: FI97 8000 1800 6132 19 tai 800018-00613219. 
Käytä viitenumeroa 1038. Jos et ole vielä jäsen, täytäthän tiedot osoitteessa: 
http://www.proflang.org/liity-jaseneksi/jasenhakemus/ 

Ilmoittaudu! 
Ilmoittaudu nyt kevätpäiville. Lähetä myös esityksen aiheesi. Ritva on pannut 
verkkosivuille hotellit, osoitteet, kaiken. Alustava ohjelma tulee maaliskuun alussa; 
lopullinen maaliskuun lopussa kun Call for papers päättyy.  
 
Energisin terveisin 
Marjatta 
Puheenjohtaja 



 


