XLII kansainvälinen VAKKI-symposiumi
10.-11.2.2022 Vaasassa
1. kiertokirje ja esitelmöintikutsu
Viestinnän tutkijayhdistys VAKKI ry järjestää 10.−11.2.2022 Vaasassa symposiumin, jonka
teemana on Vastuullinen viestintä.
Ympäröivän maailman nopeat muutokset ja yhteiskuntien kohtaamat globaalit haasteet
ovat viime aikoina entisestään korostaneet vastuullisuuden merkitystä sekä työelämässä
että laajemmin koko yhteiskunnassa. Vastuullista viestintää on sekä vastuullisuudesta
viestiminen että viestiminen vastuullisella tavalla.
Tervetuloa keskustelemaan vastuun, vallan ja viestinnän kysymyksistä helmikuussa
järjestettävään symposiumiin. Kokoamme eri tutkimusalojen edustajia pohtimaan yhdessä,
mistä kaikesta vastuullinen viestintä yhteiskunnassa rakentuu ja miten voidaan luoda
vastuullisuutta tukevia viestinnällisiä toimintakulttuureita. Symposiumi jatkaa VAKKI ry:n
työelämän viestintään keskittyvää symposiumien sarjaa yhdistäen siihen tieteen, politiikan
ja muun julkisen keskustelun edustamaa laajempaa yhteiskunnallista näkökulmaa.
Symposiumin plenaristit ovat:
•
•

Apulaisprofessori Martin Hultman (Chalmers University of Technology, Ruotsi)
Professori Nina Janich (Technical University of Darmstadt, Saksa)

Kutsumme esitelmiä ja työpajoja, joiden näkökulmana voi olla esimerkiksi
– yritysten vastuullisuusviestintä
– saavutettavuus ja monimuotoisuus
– työn ja johtamisen viestintäkäytännöt
– vastuullinen tiedeviestintä
– terminologiatyön vastuullisuuskysymykset
– poliittinen julkisuus ja journalismi
– sosiaalisen median toimintakulttuurit.
Pandemiatilanteen salliessa symposiumi järjestetään paikan päällä Vaasassa. Varaudumme
kuitenkin myös hybriditoteutukseen.
Kutsumme nyt ehdotuksia työpajojen aiheiksi. Työpajojen tarkoituksena on tarjota
osallistujille vapaamuotoisempi ympäristö ajatusten ja kokemusten vaihtamiseen tietystä
tarkemmin rajatusta aiheesta. Työpajaehdotukset ja kuvauksen ensisijaisesta
toteutustavasta (lähi/hybridi) pyydämme lähettämään sähköpostin liitetiedostona (enintään
300 sanaa rtf- tai doc-muodossa) 29.10.2021 mennessä osoitteeseen
symposium[at]vakki.net. Lisätietoa työpajoihin ilmoittautumisesta annetaan 2.
kiertokirjeessä marraskuun 2021 alussa.

Symposiumissa voi myös pitää sektioesitelmän (20 min + 5 min keskustelu).
Sektioesitelmien abstraktit (enintään 300 sanaa) pyydämme lähettämään sähköpostin
liitetiedostona (rtf- tai doc-muodossa) 10.12.2021 mennessä osoitteeseen
symposium[at]vakki.net. Ilmoita viestissä nimesi, korkeakoulusi ja pidätkö yhteisesitelmän.
Esitelmät valitaan abstraktien tieteellisen laadun perusteella ja niiden hyväksymisestä
ilmoitetaan 17.12.2021 mennessä.
Symposiumin työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Plenaarit ovat
englanniksi. Konferenssin jälkeen esitelmän pitäjillä on mahdollisuus tarjota
artikkelikäsikirjoitusta vertaisarvioituun, JUFO1–tasoiseen open access -julkaisuun, joka
ilmestyy vuoden 2022 lopussa.
Mahdollisissa kysymyksissä pyydämme olemaan yhteydessä symposiumin järjestäjiin,
symposium[at]vakki.net

