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Streaming from A202, D102, B201 both days. 
 

Tuesday May 17th 
18:30-20:00 

Get together 
Hosted by City of Vaasa, Kuntsi Museum of Modern Art 
 

Wednesday May 18th 
8:00-9:00 

Registration: Main Building Tervahovi 

9:00-9:30 
Levón A202 

Opening: Director Nina Pilke (UVA), Vice-rector Annukka Jokipii (UVA), Director Michael Nelson (FINELC),  
Project researcher Sannina Sjöberg (UVA) 

9:30-10:00 
Levón A202 

Plenary 1: Maria Järlström & Rebecca Piekkari 
Monikielisyys, diversiteetti ja inkluusio yliopistoissa: A challenge or opportunity for people management? 

10:30-11:30 SESSION 1A 
Levón A202 
Juurakko-Paavola 
Monipuolista 
alkeiskielitaitoa vai 
syvällistä toisen vieraan 
kielen taitoa – 
opiskelijoiden 
kiinnostuksesta 
hankkia kielipääomaa 
tulevaisuutta varten 
 
Salovaara 
Diverse Contents to 
Diverse Students: An 
Action Research 
Viewpoint into 
Teaching English 
Courses in Higher 
Education 

SESSION 1B 
D102 
Nyström 
Bli rik på aktier och 
investeringar – en 
spelifierad kurs för 
ekonomer  
Reinikainen & Turunen  
Pakoruotsi - 
pakopeleillä iloa 
ruotsin opiskeluun 

SESSION 1C 
Wolff B201 
Tolkki, Niemi & 
Hokkanen 
YUFE Language Centres 
Crossing European 
Borders 
Jokiranta, Merta, 
Pitkänen, Tunkkari & 
Jauni 
Itsenäisesti 
suoritettavat joustavat 
toteutukset tutkintoon 
kuuluvissa viestintä- ja 
kieliopinnoissa 

SESSION 1D 
Kurtén C203 
Veikkolainen 
Yhteisopettajuus 
opintojaksojen 
monimuotoisuuden 
vahvistajana 
Sevón & Votkin  
Becoming 360° Savvy - 
a Guide for Teachers 

Round table 
D103 
Litmanen, Elg & Helkiö 
Näkökulmia S2-
verkkokurssien 
järjestämiseen  
 

Round table 
D115 
Katajamäki, Kalliokoski 
& Puskala 
Ei oppi tutkielmien 
analysoinnista ojaan 
kaada, vaan sysää 
oppijaansa myös 
työelämän tekstien 

tiedontielle. 
Pohdittavana 
tieteellisen kirjoitta-
misen kurssilla opitun 
tekstilajitietämyksen 
hyödynnettävyys 
työelämässä 

11:30-12:30 LUNCH: Restaurang Mathilda 
 

12:30-13:00 
Levón A202 

Project presentations: Michael Nelson - 2D2 Project, Pasi Puranen & Lauri Tolkki - KiVANET 
 

13:00-13:45 
Levón A202 

Plenary 2: Gavin Furukawa (online) 
The critical teacher in the real world: Situating conscious teaching within the existing language ideologies and their institutions 

Finn Lectura 

on-site on 

Wednesday!  

 

https://vaasankaupunginmuseot.fi/en/kuntsi-museum-of-modern-art/museum/kuntsi-museum-of-modern-art/


14:00-15:00 SESSION 2A 
Levón A202 
Niinivaara & Lehtonen 
DiGiPESU - Kohti 
kokonaisvaltaista 
digipedagogiikkaa  
Natri  
Building digital 
citizenship through 
language education (e-
lang citizen) 
 

SESSION 2B 
D102 
Nyholm  
Sabla svenska! – Kan 
jag inte bara få spela 
istället? 
Särs, Torvinen & Oja  
Kvarkentandem – 
tandemsamarbete 
mellan Sverige och 
Finland 

SESSION 2C 
Wolff B201 
Paldanius 
Kirjoittamisen kirous ja 
lukemisen loukut – 
kandivaiheen 
opiskelijoiden tunteet 
opiskelun tekstitaitoja 
kohtaan 
Karttunen  
Kielitietoisuus 
opiskelijan 
ohjaustyössä 

SESSION 2D 
Kurtén C203 
Männistö & 
Lamminpää 
Hankehumpasta 
tulevaisuustangoon – 
reflektiivisiä ajatuksia 
oppimisesta, oppijoista 
ja opettajista 
Ahvenainen  
Kielitaitokasvot – L2-
vuoro-vaikutuksen 
harmaa eminenssi 
 

Round table:  
D103 
Meriläinen 
Koko ryhmän 
keskustelu – miten 
saamme kaikki äänet 
kuuluviin? Alustuksena 
kokemuksia Erätauko-
dialogimenetelmästä 
kielikeskuksen 
puheviestinnän 
opetuksessa 

Round table:  
D115 
Lehtonen, Siddall, 
Wallden 
Noticing, practising and 
evaluating mediation in 
our language courses 
 

15.00-15.30 COFFEE 

15:30-17:00 SESSION 3A 
Levón A202 
Lehtonen, Reiman & Saario 
Tavoitteena 
yliopistoyhteisöjen 
monikielisyys: Miten 
kielipoliittinen tahtotila 
näkyy käytännön 
toiminnassa? 
Hollingsworth, Järvelä & 
Paldanius 
Monikielinen johdanto 
viestintä- ja kieliopintoihin – 
2400 opiskelijaa ja 
kielikeskusyhteisö 
perusasioiden äärellä. A 
solution or just a flipping 
course?  

SESSION 3B 
D102 
Nilsson-Väre 
Fungerande kommunikation 
i gränsregioner, en 
förutsättning för regional 
utveckling 
Saloranta 
Finland Swedish Online 1 
som läromaterial på en 
nybörjarkurs 
Linguavaasa 
Linguavaasa – ett samarbete 
mellan högskolorna i Vasa 

SESSION 3C 
Wolff B201 
Helenius 
Mistä on monenlaisten 
oppijoiden Tekstipaja tehty? 
Uljas-Rautio, Kreus & 
Eriksson  
Tilat, rajat ja toimijuus 
oppiainerajat ylittävässä 
yhteistyössä 
Leppänen  
Kieltenopetusta yhteistyössä 
yli lajirajojen 

 

SESSION 3D 
C203 Kurtén 
Ranta 
Puheviestintää bunkkerissa – 
Opiskelijoiden kokemuksia 
vuorovaikutuksesta 
asynkronisella 
verkkokurssilla 
Järvelin-Suomela & 
Kuitunen 
Ensimmäisen vuoden 
yliopisto-opiskelijoiden 
tavoitteita 
vuorovaikutusosaamisensa 
kehittymiselle opintojen 
vuorovaikutustilanteissa 
 

Workshop: 
15.30-16:30:  
D103 
Tolkki 
Sharing, Caring and Daring: 
Towards Bridging the 
Accessibility Gap in (Digital) 
Language Learning and 
Teaching 
 
 

19.00- DINNER: Strampen 
 

  

https://www.strampen.com/english


Thursday May 19th 
9:00-9:30 

Registration: Main Building Tervahovi 

9:30-11:00 SESSION 4A 
Levón A202 
Intke-Hernandez 
Osallisuuden kokemukset 
kielten verkko- ja 
etäopetuksessa 
Niinivaara 
Strategiaa vai pedagogiikkaa? 
— Jaettu digipedagoginen 
johtaminen 
Natri 
Lingu@num project - Teaching 
and learning languages online 
via digital tasks 

SESSION 4B 
D102 
Bergström 
Studentpoddar i 
undervisning av 
affärskommunikation 
Johansson & Palmberg 
Erfarenheter från en 
språk- och skrivstödande 
kurs för 
avhandlingsskribenter 

SESSION 4C 
Wolff B201 
Wilkinson (online) 
Student-Generated Tests for 
Increased Engagement and 
Learning  
Braidwood & Korkalainen  
Raising the roof or bringing the 
house down? - Architectural 
students’ perspective of 
scaffolding in a CLIL-based 
English course 
Sundqvist  
Extending reading skills, 
promoting cultural knowledge 
and increasing diversity as part 
of the compulsory language 
curriculum at university 

SESSION 4D 
Kurtén C203 
Palmer 
“Finland has got method, and 
that is priceless.” Exploring 
exchange students’ experiences 
with all things Finnish language 
and culture 
Elg, Kudel, Wanner & Thieme 
Yhteistyössä on voimaa – 
suomen kieli takaisin Leipzigin 
yliopistoon! 
Helkiö & Räsänen 
Suomenoppijat Suomessa ja 
Yhdysvalloissa kohtaavat 
kansainvälisessä 
luokkahuoneessa 

Round table 
9.30-11 (Translators, 
Hybrid) 
T306 
Hellberg 
Languages at work in the 
Digital Age 

11:05-11.35 Posters: Hiney: Advising in language learning, Riuttanen: Kieliverkosto, Piirainen & Heikkilä: Kielibuusti – yhteistyötä ja verkostoitumista yli 

korkeakoulurajojen, Särs, Heino, Rantala & Puskala: Arbetslivsfilmer på svenska 
11:45-12:15 
Levón A202 

Plenary 3: Tanja Sihvonen 
Rajallisuus voimavarana 

12:15-13:15 LUNCH: Restaurang Mathilda 

13:15-14:15 SESSION 5A 
Levón A202 
Kohonen (online) 
At the Intersection of Language 
Centres and Departments: 
Developing Support for the 
Master’s Thesis Writing Process 
Möttönen 
Polysemiotic design discourse 
as a professional skill – time for 
integrative approach 

SESSION 5B 
D102 
Viinanen & Heikkilä 
Kielibuusti – yhteistyötä ja 
verkostoitumista yli 
korkeakoulurajojen 
Ehrnrooth & Votkin 
Swedish, yes please! 
Skapande av ett nationellt 
nätverk för Swedish-lärare 

SESSION 5C 
Wolff B201 
Isohätälä  
Ryhmätyöskentelyn 
kiikkulautamalli: miten 
opiskelijat onnistuvat 
yhteisöllisessä oppimisessa 
Dannert & Vögtlin  
Oppijan itseohjautuvuudesta 
itseopiskeluraportissa 

SESSION 5D 
Kurtén C203 
Bolster & Levral 
Creating a space for student 
collaboration 
Breckle 
Collaboration across borders: 
The intercultural online 
simulation Tourismusregion 
Fida 

Round table 
D103 
Jakkula, Tolkki 
Vuorovaikutteisesti 
viestinnästä 

 
 

14:30-15:00 
Levón A202 

Plenary 4: Mari K. Niemi & Joakim Strand 
Kuinka rakentaa yhteisöllisyyttä monikielisessä ympäristössä? Exempel och reflexioner from the point of view of politics and university 

15:00-15:15 Closing 

15:15- COFFEE 



LYHYET TIIVISTELMÄT – KORTA SAMMANFATTNINGAR – SHORT SUMMARIES  
 
Kielitaitokasvot – L2-vuorovaikutuksen harmaa 
eminenssi 
Tarmo Ahvenainen, Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulu 
Esityksessäni pohdin työelämän viestintää ja 
kielenoppimistilanteita väitöskirjassani kehittämäni 
kielitaitokasvot-käsitteen valossa käytännön 
esimerkkien avulla. Vieraan kielen käyttäjän on 
käsityksiä itsestä kielenkäyttäjänä ja kokemuksia 
tunteista liittyen vieraalla kielellä puhumiseen 
muiden ihmisten edessä voidaan tarkastella 
kasvoteorian avulla. Kasvot ovat viestinnässä usein 
harmaa eminenssi, taustalla piilotteleva vaikuttaja, 
kun kaikki ei suju niiden odotusten mukaisesti.   
 
Studentpoddar i undervisning av 
affärskommunikation 
Marina Bergström, Svenska handelshögskolan 
Poddar är i dag en del av många företags 
affärskommunikation. På en kurs i muntlig 
affärskommunikation vid Svenska handels-
högskolan skapar studenterna poddar dels i syfte 
att utveckla sin muntliga kommunikationsfärdighet, 
dels för att bekanta sig med de möjligheter som 
formatet kan erbjuda företag som vill nå sin 
målgrupp på ett genuint sätt. I presentationen 
redogörs för studenterfarenheter som samlats in 
via en enkät före och efter genomförd uppgift. 
 
Creating a space for student collaboration 
Averil Bolster & Peter Levrai, University of Turku 
This talk discusses early findings of research into 
English for Academic Purposes practitioners’ 
experience of and attitude toward student 
collaborative assignments, e.g. group presentations 
or group essays. It will highlight the opportunities 

and tensions around collaborative assignments and 
give practical guidance for setting up and 
facilitating groupwork. 
 
Raising the roof or bringing the house down? - 
Architectural students’ perspective of scaffolding 
in a CLIL-based English course 
Eva Braidwood & Katrin Korkalainen, University of 
Oulu 
To enhance the relevance of the compulsory 
English course for architectural students, we 
integrated it with the urban planning subject 
course. This collaboration produced a rich module 
with harmonised scaffolding, which actively 
supported students’ cognitive development and 
communicative skills. The students’ self-assessment 
survey, however, revealed divergent perceptions of 
outcomes. 
 
Collaboration across borders: The intercultural 
online simulation Tourismusregion Fida. 
Margit Breckle, Hanken School of Economics 
The intercultural online simulation Tourismusregion 
Fida has been conducted as an international 
teaching cooperation between the subject German 
at the Hanken School of Economics and Syddansk 
Universitet in Odense/Denmark since 2020. The 
aim of my paper is to present the online simulation. 
 
Oppijan itseohjautuvuudesta itseopiskelu-
raportissa  
Nina Dannert & Ilona Vögtlin, Tampereen yliopisto 
Esityksessä käydään läpi oppijoiden kirjoittamat 
itseopiskeluraportit syksyllä 2021 pidetyn saksan 
kielen kurssin sisältämästä itseopiskelusta. 
Raporttien analyysissä pyritään tekemään näkyväksi 

itseopiskelun yksilöllisyys ja moninaisuus sekä 
jäljittämään itseohjautuvuuden merkkejä 
oppijoiden pohdinnoissa. 
 
Swedish, yes please! Skapande av ett nationellt 
nätverk för Swedish-lärare   
Lasse Ehrnrooth, Helsingfors universitet & Taija 

Votkin, Aalto-universitetet 
Språkboost (fin. Kielibuusti) är ett projekt som 
fokuserar på de språkliga behov som finns hos 
internationella experter. I projektet utvecklas 
nationella nätverk, kurser och material som gäller 
finska och svenska som andra språk. I vår 
presentation ska vi berätta om projektets syfte, 
Swedish-nätverkets nuvarande form, en nationell 
språkinlärningsstig och undervisningsmaterial. 
 
Yhteistyössä on voimaa – suomen kieli takaisin 
Leipzigin yliopistoon! 
Aija El & Pauli Kudel, Aalto-yliopisto, Irmgard 
Wanner & Jasper Thieme, Leipzigin yliopisto  
Vuonna 2019 Aalto-yliopiston ja Leipzigin yliopiston 
kielikeskukset aloittivat hankkeen, jonka 
tarkoituksena on palauttaa suomen kielen opetus 
Leipzigin yliopistoon. Yhteistyössä kehitettiin 
Finnish Blended Learning -niminen 
opintokokonaisuus. Uuden kurssin pohjana on 
Leipzigin yliopiston 10 opintopisteen 
Kulttuurienvälinen viestintä -moduuli, jonka 
tavoitteena on oppia uuden kielen alkeet ja pohtia 
omaa kielen ja kulttuurin oppimiskokemusta. 
 
 
 
 

BACK 



Mistä on monenlaisten oppijoiden Tekstipaja 
tehty?  
Jutta Helenius, Tampereen yliopisto  
Esitelmä tarkastelee Tekstipaja opinnäytetyön 
tekijöille -opintojakson toteuttamista monimuoto-
opetuksena sillä tavoin, että luonteeltaan 
valinnainen ja laajuudeltaan 2 op:n opintojakso 
soveltuu monenlaisille oppijoille. Opintojakson 
keskiössä on opinnäytteen kirjoitusprosessin ja 
kirjoittajien toimijuuden tukeminen. Esitelmä kuvaa 
hyödynnettyjä työskentelymuotoja, toimivia 
käytänteitä, etäopetuksessa tehtyjä valintoja ja 
toteutuksesta saatuja kokemuksia, joita 
hyödynnetään kirjoittamisen opetuksen 
kehittämisessä. 
 
Suomenoppijat Suomessa ja Yhdysvalloissa 
kohtaavat kansainvälisessä luokkahuoneessa 
Noora Helkiö, Aalto-yliopisto & Elisa Räsänen, 
Indiana University  
Suomalaisen Aalto-yliopiston ja yhdysvaltalaisen 
Indianan yliopiston suomen kielen opiskelijat 
osallistuvat keväällä 2022 Global Classroom -
yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tarjota 
opiskelijoille kansainvälisiä kokemuksia 
kotiyliopistossaan ja mahdollisuuksia harjoitella 
kulttuurienvälistä ja teknologiavälitteistä 
projektityöskentelyä. Projektin aiheet liittyvät 
opiskelijan elämänpiiriin ja suomalaiseen 
kulttuuriin, kuten opiskelijaelämään, 
ruokakulttuuriin ja luontoon. Opiskelijat 
työskentelevät projektissa Padlet-seinällä, Flipgrid-
alustalla ja Zoomissa. 
 
 
 
 
 

“Languages at work in the Digital Age” 
Bill Hellberg, Aalto University 
Coronavirus has increased our reliance on digital 
communications, with platforms such as Teams and 
Zoom used for telecommuting. In Finland, Sisu is 
also impacting our language and work practices. 
Higher education translators and editors share their 
thoughts and experiences of this ongoing change. 
 
Advising in language learning 
Gráinne Hiney, University of Helsinki 
This poster presents 12 commonly used strategies 
in language advising, along with some advising 
tools, which advisors choose from according to the 
specific circumstances of individual advising 
sessions. Self-determination theory constitutes a 
motivational background to language advising. 
Language advising aims to fulfil the three 
associated psychological needs of SDT. 
 
Monikielinen johdanto viestintä- ja kieliopintoihin 
– 2400 opiskelijaa ja kielikeskusyhteisö 
perusasioiden äärellä. A solution or just a flipping 
course?   
Robert Hollingsworth, Riikka Järvelä & Hilkka 
Paldanius, Tampereen yliopisto 
Constructing communication and language study 
paths across languages presents numerous 
challenges: how to avoid repetition, when to 
introduce core concepts and how to orient students 
towards the path. This presentation describes and 
analyses how Tampere University Language 
Centre’s new multilingual introduction to academic 
communication and language studies addresses 
these challenges. 
 
 

Osallisuuden kokemukset kielten verkko- ja 
etäopetuksessa 
Minna Intke-Hernandez, Helsingin yliopisto 
Kielikeskusten monimuotoistuneeseen 
opetuskontekstiin tarvitaan erilaisia 
oppimismahdollisuuksia, joista esimerkkeinä ovat 
etä- ja verkkokurssit. Osallisuuden kokemus on 
avain toimivan kielitaidon hankkimiseen, ja kieltä 
opitaankin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja 
yhteisöissä. Tutkimus tarkastelee sitä, minkälaisia 
osallisuuden kokemuksia verkko- ja etäopetuksessa 
syntyy ja kuinka osallisuutta voi verkko- ja 
etäopetuskontekstissa vahvistaa. 
 
Ryhmätyöskentelyn kiikkulautamalli: miten 
opiskelijat onnistuvat yhteisöllisessä oppimisessa? 
Jaana Isohätälä, Oulun yliopisto 
Kaikki ryhmätyöskentely ei ole yhteisöllistä 
oppimista. Yhteisöllinen oppiminen merkitsee 
osallistujien koordinoitua työskentelyä jaetun 
tehtävän ja tavoitteen parissa. Tämä edellyttää, 
että osallistujat panostavat sekä a) 
tiedonrakenteluun ja ongelmanratkaisuun 
(kognitiiviset prosessit) että b) yhteisöllisyyden ja 
turvallisen ilmapiirin luomiseen 
(sosioemotionaaliset prosessit). Tässä esityksessä 
havainnollistan ryhmätyöskentelyn 
kiikkulautamallin avulla, miten oppijat voivat 
tasapainoilla kognitiivisten ja sosioemotionaalisten 
prosessien välillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACK 



Vuorovaikutteisesti viestinnästä 
Ville Jakkula, Lauri Tolkki 
Tässä pyöreän pöydän keskustelussa luodataan sitä 
millaisia viestinnällisiä valmiuksia ja taitoja 
tulevaisuuden asiantuntijat tutkintoihinsa 
tarvitsevat ja pohditaan sitä, millaisilla nimillä 
voimme näistä heille viestiä. 
 
Erfarenheter från en språk- och skrivstödande kurs 
för avhandlingsskribenter 
Kati Palmberg & Malin Johansson, Åbo Akademi 
Hösten 2021 hölls pilotversioner av kursen Språket i 
avhandlingsprocessen/Developing Thesis Writing 
Skills vid Åbo Akademi. Kursen ingår i ett språk- och 
skrivstödsprojekt som universitetet finansierat 
kalenderåren 2021 och 2022. I utvärderingen av 
kurserna har vi funnit gemensamma 
utvecklingsbehov, men också identifierat skillnader 
mellan den svenska och den engelska 
kursversionen. 
 
Itsenäisesti suoritettavat joustavat toteutukset 
tutkintoon kuuluvissa viestintä- ja kieliopinnoissa 
Piia Jokiranta, Milja Merta, Katariina Pitkänen, Anna 
Tunkkari & Heidi Jauni, Tampereen yliopisto 
Esittelemme tutkintoihin kuuluvien viestintä- ja 
kieliopintojen itsenäisesti suoritettavien ja 
joustavien toteutusten pilotointia. Kielikeskus sai 
yliopiston rahoitusta ajasta ja paikasta 
riippumattomien toteutusten suunnitteluun. 
Itsenäinen toteutus suunniteltiin englannin, ruotsin, 
akateemisen kirjoittamisen ja puheviestinnän 
opintojaksoille. Kielikeskuspäivillä tarkastelemme 
kevään 2022 pilotoinnin aikana kertyneitä 
havaintoja siitä, millaisia mahdollisuuksia ja 
haasteita tämän kaltainen suoritustapa luo. 
 

Monipuolista alkeiskielitaitoa vai syvällistä toisen 
vieraan kielen taitoa – opiskelijoiden 
kiinnostuksesta hankkia kielipääomaa 
tulevaisuutta varten 
Taina Juurakko-Paavola, Tampereen yliopisto 
Tässä esityksessä kerron 1. vuoden yliopisto-
opiskelijoille suunnatun kielitaitokyselyn tuloksista. 
64 % vastaajista osaa muita vieraita kieliä englannin 
lisäksi, mutta 70-80 % arvioi oman osaamisensa 
alkeiskielitaitoa kuvaaville taitotasoille A1-A2. 
Yliopistossa monet opiskelijat ovat kuitenkin 
kiinnostuneita jatkamaan kieliopintojaan ja 
hankkimaan monipuolisempaa tai syvällisempää 
kielitaitoa. Eniten kiinnostavat saksan ja espanjan 
opinnot. 
 
Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden 
tavoitteita vuorovaikutusosaamisensa 
kehittymiselle opintojen vuorovaikutustilanteissa  
Johanna Järvelin-Suomela & Anna Kuitunen, 
Tampereen yliopisto 
Tässä esityksessä tarkastellaan Tampereen 
yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 
itselleen asettamia tavoitteita opintojen 
vuorovaikutustilanteisiin ja toiveita oman 
vuorovaikutusosaamisensa kehittämiseksi. 
Tavoitteet on kerätty Monikielinen johdanto 
viestintä- ja kieliopintoihin -opintojakson 
puheviestinnän osuuden lopputehtävistä. 
Opiskelijoiden toiveiden ja tavoitteiden pohjalta on 
mahdollista pohtia sitä, miten opintojen erilaisia 
vuorovaikutustilanteita tulisi suunnitella ja 
järjestää, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla 
tukisivat opiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen 
kehittymistä. 
 
 
 

Kielitietoisuus opiskelijan ohjaustyössä 
Miia Karttunen, Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu 
Esityksessä tarkastellaan selvitys- ja 
kehittämistyötä, jonka tavoitteena oli kartoittaa 
korkeakoulun henkilöstön kielitietoisuuden ja 
ohjausosaamisen nykytilaa kansainvälisten 
opiskelijoiden ohjaustyössä erityisesti suomen 
kielen opiskeluun liittyen sekä luoda edellytyksiä 
kielitietoisen ohjausosaamisen lisäämiselle 
esimerkiksi tiedottamisen, konsultoinnin, 
mentoroinnin ja henkilöstökoulutuksen ja 
tukimateriaalin keinoin. 
 
Ei oppi tutkielmien analysoinnista ojaan kaada, 
vaan sysää oppijaansa myös työelämän tekstien 
tiedontielle. Pohdittavana tieteellisen 
kirjoittamisen kurssilla opitun 
tekstilajitietämyksen hyödynnettävyys 
työelämässä 
Heli Katajamäki, Eija Kalliokoski & Jaana Puskala, 
Vaasan yliopisto 
Tässä esityksessä keskustellaan siitä, miten 
tieteellisen kirjoittamisen kurssilla opittu 
tekstilajitietämys voi tukea opiskelijaa työelämässä, 
vaikka siellä laaditaan hyvin erilaisia tekstejä. 
Opiskelijat kartuttavat kurssilla 
tekstilajitietämystään tekemällä erilaisia 
analyysitehtäviä. Kerromme analyysien 
tehtävänannoista, teoreettisista lähtökohdista ja 
oppimistavoitteista. Mietimme yhdessä, millaisia 
yhtymäkohtia analyyseistä opitulla ja työelämässä 
tarvittavalla tekstilajitietämyksellä on niin 
teoreettisesta kuin käytännön näkökulmasta 
tarkasteltuna. 
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At the Intersection of Language Centres and 
Departments: Developing Support for the Master’s 
Thesis Writing Process  
Susanna Kohonen, Itä-Suomen yliopisto 
At the Intersection of Language Centres and 
Departments: Developing Support for the Master’s 
Thesis Writing Process. In this presentation, I will 
overview the results of a case study I carried out at 
the University of Eastern Finland in 2022. Survey 
data was collected in two stages from the 
participants of a university-wide optional course, 
Support for Master’s Thesis Writing, with the aim of 
developing such support available for students in 
English-language Master’s degree programmes. I 
would also like to invite the participants of the 
Language Centre Days to brainstorm and share 
ideas on how to further our support for the 
Master’s thesis writing process, whether in English, 
Finnish, or Swedish, together and in collaborations 
with the faculties and departments of universities. 
 
Tavoitteena yliopistoyhteisöjen monikielisyys: 
Miten kielipoliittinen tahtotila näkyy käytännön 
toiminnassa? 
Tuija Lehtonen, Nina Reiman & Johanna Saario, 
Jyväskylän yliopisto 
Tarkastelemme yliopistojen kielipoliittisten 
linjausten ja käytännön toiminnan välistä suhdetta. 
Pää-tutkimuskysymyksemme on, miten 
monikielisyys näkyy yliopiston linjausten ja 
ideologioiden tasolla sekä käytännön 
pedagogiikassa. Aineistona on kansallinen 
selvitystyö yliopistojen valmiuksista kouluttaa 
korkeakoulutaustaisia maahanmuuttaneita sekä 
JYU.INTEGRA-koulutuksessa kerättyä materiaalia. 
Maahanmuuttotaustaisten opiskeli-joiden 
kielitaitoja ei tunnisteta eikä juurikaan hyödynnetä 

oppimisen ja yliopiston resurssina, mikä haastaa 
pohtimaan monikielisiä pedagogisia käytänteitä. 
 
Noticing, practising and evaluating mediation in 
our language courses 
Tuula Lehtonen, Roy Siddall, Nina Wallden, Helsinki 
University 
This workshop considers how some common tasks 
in language courses can be introduced, practised 
and evaluated in an engaging way as mediation 
activities that bear relevance to real-life 
communication. It builds on the pedagogical 
practices of the presenters and invites participants 
to discuss and share their ideas. 
 
Kieltenopetusta yhteistyössä yli lajirajojen 
Sara Leppänen, Konstuniversitetet 
Koiria ja muitakin eläimiä on kautta historian 
käytetty ihmisen apuna, mutta millaisia työtehtäviä 
niillä voisi olla nykyisessä yliopistomaailmassa, 
luonnollisesti opiskelijoiden toiveet ja allergiat 
huomioiden? Tutkimuksissa on osoitettu eläinten 
vähentävän stressiä. Lisäksi koira voi esimerkiksi 
elävöittää opetustilanteita ja luoda 
yhteenkuuluvuutta. Esitelmässäni kerron mm. 
koiratyöskentelyn edellytyksistä, koirien 
soveltuvuuskokeesta, 
kasvatuskoiratäydennyskoulutuksesta, 
työskentelymuodoista ja opiskelijapalautteesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linguavaasa – ett samarbete mellan högskolorna i 
Vasa 
Marina Bergström, Åsa Fagerudd, Johanna Dahlin, 
Kristiina Granstedt-Ketola, Sanna-Liisa Kiikkala, 
Jaana Puskala & Sannina Sjöberg, Linguavaasa 
Linguavaasa är ett samarbete mellan högskolorna i 
Vasa som inleddes 2004. Samarbetet går ut på att 
erbjuda gemensamma språkkurser för studenter 
vid högskolorna i Vasa, dvs. Hanken, Helsingfors 
universitet, Yrkeshögskolan Novia, VAMK, Åbo 
Akademi och Vasa universitet. I samarbetet ingår 
också anordnande av utbildningsdagar för 
högskolornas språklärare. 
 
Näkökulmia S2-verkkokurssien järjestämiseen  
Pirjo Litmanen, Aija Elg & Noora Helkiö, Tampereen 
yliopisto 
Verkkovälitteiset itseopiskelukurssit tarjoavat 
mahdollisuuden suorittaa opintoja joustavasti ja 
yksilöllisesti. Tekniset valmiudet ovat hyvät, mutta 
niiden pedagogista käyttöä ja korkeakoulujen 
välistä yhteistyötä tulee kehittää eteenpäin. Sekä 
Tampereen yliopisto että Aalto-yliopisto tarjoavat 
S2-opiskelijoille alkeistason suomen kielen 
verkkokursseja. Haluamme keskustelussamme 
vaihtaa kokemuksia S2-verkkokurssien 
järjestämisestä mm. seuraavista näkökulmista: 
opiskelijan motivaation ja edistymisen tukeminen, 
oppimisen vuorovaikutuksellisuuden toteutuminen 
sekä verkkokurssien resurssointi. 
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Koko ryhmän keskustelu – miten saamme kaikki 
äänet kuuluviin? Alustuksena kokemuksia 
Erätauko-dialogimenetelmästä kielikeskuksen 
puheviestinnän opetuksessa  
Terhi Meriläinen, Tampereen yliopisto 
Miten käydä opetuksessa koko ryhmää osallistavia, 
läsnäolevia keskusteluja? Jaan Kielikeskuspäivien 
pyöreän pöydän keskusteluun sekä omia 
oivalluksiani Erätauko-dialogimenetelmästä 
opetuksen välineenä että opiskelijoiden 
kokemuksia dialogiin osallistumisesta. Vaikka 
kerron käyttämästäni Erätauko-menetelmästä, on 
esityksen tarkoitus antaa ajatuksia kaikenlaisiin 
kielikeskusopetuksessa käytäviin dialogisiin 
keskusteluhetkiin – menetelmästä ja opetuksen 
aiheesta riippumatta. 
 
Hankehumpasta tulevaisuustangoon – 
reflektiivisiä ajatuksia oppimisesta, oppijoista ja 
opettajista 
Marjut Männistö & Siru Lamminpää, Vaasan 
yliopisto 
Esitelmässä käsitellään korkeasti kouluttautuneiden 
ulkomaalaistaustaisten oppijoiden kieli- ja 
viestintäosaamisen kehittymistä ja kehittämistä 
sekä reflektoidaan OK-hankkeessa ja muussa 
opetuksessa saatuja ajatuksia kieli- ja 
viestintätaitojen oppimista ja opettamista. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka pitkälle oppijan 
rahkeet riittävät hänen määritellessään omat 
oppimistavoitteensa, miten kieli- ja 
viestintätaitojen vahvistamisen sosiaalinen luonne 
toteutuu ja onko yhteisopettajuus uhka vai 
mahdollisuus. Kaikki ei ole kielestä kiinni.   
 
 
 

Polysemiotic design discourse as a professional 
skill – time for integrative approach 
Tapani Möttönen, Aalto University 
Professional communication is becoming 
increasingly polysemiotic, i.e. reliant on fluent 
combination of language with other means of 
representation. While academic communication 
emphasizes presentation skills, collaborative 
polysemiotic communication remains an area yet to 
be integrated in the curricula. Drawing from an 
ongoing research on planning discourse, the 
present talk gives an initial outline for such 
integrative pedagogical work. 
 
Building digital citizenship through language 
education (e-lang citizen) 
Teija Natri, Jyväskylän yliopisto 
This project presentation consists of the main 
findings of the research literature, of the illustrative 
portrait of the citizen using languages and digital 
technology and of the pedagogical design which 
allows authentic communication and participation 
in social platforms. 
 
Lingu@num project - Teaching and learning 
languages online via digital tasks 
Teija Natri, Jyväskylän yliopisto 
Presentation consists of a brief introduction to the 
theoretical foundations of Lingu@num project 
which works on the use of digital real-world tasks 
for language teaching and learning. Training 
modules created for teachers will also be presented 
and concrete examples of tasks given. 
 
 
 
 

Strategiaa vai pedagogiikkaa? – Jaettu 
digipedagoginen johtaminen 
Janne Niinivaara, Helsingin yliopisto 
Digitalisaation edellyttämät ja aiheuttamat 
muutokset ovat mahdollista toteuttaa niin 
strategisella kuin käytännön opetuksenkin tasolla 
linjakkaasti. Sekä yhteiset linjaukset että 
pedagogien kokemusten kuuntelu ovat tärkeitä. 
Esityksessäni yhdistän Helsingin yliopiston 
kielikeskuksessa kerättyä toimintatutkimusdataa, 
tutkimuskirjallisuutta, strategisia linjauksia ja 
pedagogista pohdintaa muodostaakseni 
opettamisen kehittämisen ilmiön, jota kutsun 
jaetuksi digipedagogiseksi johtamiseksi. 
 
DiGiPESU - Kohti kokonaisvaltaista 
digipedagogiikkaa 
Janne Niinivaara & Heini Lehtonen, Helsingin 
yliopisto 
Helsingin yliopiston kielikeskuksen DiGiPESU-
projekti on pedagoginen kehittämisprojekti, joka 
tukee opettajien digipedagogista työskentelyä 
uudenlaisesta näkökulmasta. Verkko-opetuksen ja 
”tavallisen opetuksen” vastakkainasettelun sijaan 
lähtökohtana ovat keskeiset pedagogiset ilmiöt ja 
erilaisten opetusmuotoja koskevien käsitteiden 
selkeyttäminen. DiGiPESU toteutettiin yksiköiden 
välisenä yhteistyönä ja tutkimuspohjaisesti. 
Tuotettu ohjemateriaali tarjoaa näkökulmia ja 
ratkaisuja monenlaiseen opetuksen 
monimuotoistamiseen. 
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Fungerande kommunikation i gränsregioner, en 
förutsättning för regional utveckling, Hanken  
Marit Nilsson-Väre, Svenska handelshögskolan 
Ett gemensamt språk garanterar inte samarbete 
över gränser. Även fördjupade insikter i språkens 
och regionens historia, kultur och 
kommunikationsmönster inom organisationer 
krävs. Språket med dess olika dimensioner är kittet 
i all mänsklig kontakt, en meningsbärare och 
identitetsskapare. Genom djupare insikter skapas 
även tyst kunskap som bidrar till en dialog inom 
organisationer och är en förutsättning för regional 
utveckling. 
 
Sabla svenska! – Kan jag inte bara få spela istället? 
Sara Nyholm, Vasa universitet 
Kan man utforma språkkurser som spel? 
Programmet Sabla gör det möjligt. I föredraget får 
du höra mer om programmet Sabla, studenternas 
utveckling och studenternas reaktioner på att 
utföra en språkkurs som ett spel. 
 
Bli rik på aktier och investeringar – en spelifierad 
kurs för ekonomer 
Tony Nyström, Vasa universitet 
Syftet med presentationen är att presentera en 
spelifierad kurs som behandlar finansiell ekonomi. 
Även tillvägagångssätt, utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter kommer att lyftas fram 
under presentationen. 
 
 
 
 
 
 

Kirjoittamisen kirous ja lukemisen loukut – 
kandivaiheen opiskelijoiden tunteet opiskelun 
tekstitaitoja kohtaan 
Hilkka Paldanius, Tampereen yliopisto 
Esityksessä tarkastellaan alustavia tuloksia 
tutkimuksesta, jossa kohteena ovat opiskelijoiden 
käsitykset omista kyvyistään lukemista ja 
kirjoittamista kohtaan. Aineistona ovat 64 
opiskelijan ennakko- ja jälkitehtävät, joista 
analysoidaan tekstitaidoista rakentuvia diskursseja. 
Tulosten perusteella ennen kurssia kirjoittaminen 
nähdään muun muassa tehokkuutta ja tarkkuutta 
vaativana ja omat kyvyt vaillinaisena. Kurssin 
jälkeen luottamus kykyihin on parantunut. 
 
“Finland has got method, and that is priceless.” 
Exploring exchange students’ experiences with all 
things Finnish language and culture. 
Jeremy Palmer, University of Turku 
Since 2011, more than 800 exchange students have 
responded to an exit questionnaire about their 
experiences in Finland. Although these students 
studied in content courses conducted in English, 
what role - if any - does the Finnish language and 
culture play in the lives of these exchange 
students? 
 
Kielibuusti – yhteistyötä ja verkostoitumista yli 
korkeakoulurajojen 
Jepa Viinanen, Aalto-yliopisto & Krista Heikkilä, 
Helsingin yliopisto 
Kielibuusti (2021-2024) on hanke, jonka tavoitteena 
on kehittää kotimaisten kielten koulutusta niin, että 
se vastaisi tehokkaammin Suomessa asuvien 
kansainvälisten korkeakoulutettujen 
kielitaitotarpeisiin. Hanke toteutetaan 
korkeakoulujen yhteistyönä, ja sen tuloksena syntyy 
materiaaleja, ratkaisuja ja malleja S2-/R2-oppijoille 

ja -opettajille sekä työnantajille. Hanke kutsuu 
korkeakoulujen S2/R2-toimijoita mukaan yhteiseen 
kehittämiseen niin hankkeen aikana kuin sen 
päätyttyä. 
 
Puheviestintää bunkkerissa – Opiskelijoiden 
kokemuksia vuorovaikutuksesta asynkronisella 
verkkokurssilla 
Maiju Ranta, Helsingin yliopisto 
Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -
verkkokurssi kehitettiin osana pandemia-ajan 
poikkeusoloja. Nykyään kurssi on osa monipuolista 
puheviestinnän kurssitarjontaa. Avaan esitelmässä 
kurssin taustalla vaikuttavia pedagogisia 
näkemyksiä, käytännön toteutusta sekä 
opiskelijoiden reflektioteksteistä kerättyä 
kurssipalautetta. Keskityn erityisesti opiskelijoiden 
kokemuksiin opettajan ja opiskelijan välisestä 
vuorovaikutussuhteesta, opettajan läsnäolosta sekä 
palautteen määrästä ja laadusta. 
 
Pakoruotsi – pakopeleillä iloa ruotsin opiskeluun 
Satu Reinikainen & Maarit Turunen, Itä-Suomen 
yliopisto 
Pakoruotsi oli opetuksen kehittämishanke, jossa 
laadittiin pakopelejä Itä-Suomen yliopiston 
kielikeskuksen ruotsin opetukseen. Hankkeen 
tarkoituksena oli aktivoida ja motivoida opiskelijoita 
ruotsin kielen opiskelussa pelillistämällä opetusta. 
Pakopelejä pelatessaan opiskelijat 
kehittävät samanaikaisesti 
sekä ryhmätyötaitojaan että kielitaitoaan. 
Pakopelien tehtävien ratkaiseminen 
yhdessä tuottaa onnistumisen kokemuksia, mikä 
toivottavasti vahvistaa opiskelijoiden kieliminää ja 
motivaatiota ruotsin kielen opiskeluun.  
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Kieliverkosto 
Sanna Riuttanen, Kieliverkosto 
Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto) on 
monialainen verkosto, joka tuo yhteen 
kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta 
kielikoulutuksen moniulotteisuudesta, vaikuttaa 
kielikoulutuspolitiikkaa koskeviin päätöksiin ja 
kehittää kansallista ja kansainvälistä 
tutkimusyhteistyötä. Posteri esittelee 
Kieliverkoston toimintaa ja 
yhteistyömahdollisuuksia, mm. verkkolehteä, 
tapahtumia ja tutkimusta. Kieliverkoston tutkija 
Sanna Riuttanen on paikanpäällä esittelemässä 
posteria, vastaamassa kysymyksiin ja jakamassa 
materiaaleja kiinnostuneille. 
 
Finland Swedish Online 1 som läromaterial på en 
nybörjarkurs 
Hanna Saloranta, Åbo universitet 
Finland Swedish online (FSO) är ett projekt för 
online-kurser i svenska, med betoning på 
finlandssvenska. Jag har varit med i projektet och 
använt FSO 1 som läromedel på en nybörjarkurs i 
svenska på Åbo universitet. Under presentationen 
demonstrerar jag materialet och ger exempel på 
hur det kan användas i undervisningen. 
 
Diverse Contents to Diverse Students: An Action 
Research Viewpoint into Teaching English Courses 
in Higher Education  
Harri Salovaara, University of Vaasa 
This presentation discusses approaches to teaching 
English in higher education from the viewpoint of 
the diversity of student backgrounds, teaching 
methods, and course contents. The material 
analyzed in the presentation consists of course 
contents, course planning, and student feedback 

from higher education English courses, and the 
method is action research. 
 
Becoming 360° Savvy - a Guide for Teachers 
Sofia Sevón & Taija Votkin, Aalto-universitetet 
Creating a 360° learning environment is challenging 
but it can be worthwhile. We introduce a pipeline 
we have created to guide teachers through this 
process. The pipeline offers ideas about planning 
the environment, taking 360° pictures, adding 
varied content and collecting feedback. We also 
raise awareness about accessibility and copyright 
issues. 
 
Extending reading skills, promoting cultural 
knowledge and increasing diversity as part of the 
compulsory language curriculum at university 
Simone Sundqvist, University of Vaasa 
Opportunities for students to develop their 
knowledge of the culture of the English-speaking 
world through a literature course at levels C1-C2 
broadens the compulsory foreign language 
curriculum at university. The learning outcomes of 
the literature course perceived by students 
themselves indicate greater reading proficiency, 
increased vocabulary and genre identification. 
 
Arbetslivsfilmer på svenska 
Mirjam Särs, Sirpa Heino, Maud Rantala & Jaana 
Puskala, Vasa universitet 
Åtta filmklipp om personer i olika branscher och 
yrkesroller har spelats in. I filmerna berättar 
personerna själva om sitt arbete på en tydlig 
svenska. Filmerna används som textmaterial eller 
hörförståelser. 
 
 

Kvarkentandem – tandemsamarbete mellan 
Sverige och Finland 
Mirjam Särs, Vasa universitet, Merja Torvinen, 
Umeå universitet & Outi Oja, Stockholms 
universitet 
Universiteten i Vasa, Umeå, Stockholm och Uppsala 
samarbetar genom e-tandem på svenska och finska. 
Finländare och svenskar paras ihop, träffas online 
och lär sig varandras modersmål. Träffarna har olika 
teman, och fokuserar inte bara på språket, utan 
också på kultur och lokalkännedom om Sverige och 
Finland. 
 
Sharing, Caring, Daring: Towards Bridging the 
Accessibility Gap in (Digital) Language Learning 
and Teaching 
Riikka Halonen, Sirpa Heino, Olesia Kullberg, Laura 
Lehtinen, Signe-Anita Lindgrén, Martti Mäkinen, 
Laura Senni, Jaana Suviniitty, Lauri Tolkki  
Join us to discuss challenges and opportunities in 
supporting language centre students with special 
needs while sharing best practices that support all 
course participants. Also learn about the aims of 
the FINELC 2digi2 subgroup “Special needs”. In our 
60-minute learning café style workshop, you can 
use English, Finnish and Swedish. 
 
YUFE Language Centres Crossing European Borders 
Lauri Tolkki, Katri Niemi & Tapio Hokkanen, 
University of Eastern Finland  
This presentation will briefly introduce the YUFE 
network, its long-term objectives and results thus 
far. The main focus will be on collaboration in the 
field of language learning and teaching and first 
experiences of teaching YUFE students at University 
of Eastern Finland will be shared. 
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Tilat, rajat ja toimijuus oppiainerajat ylittävässä 
yhteistyössä  
Katriina Uljas-Rautio, Elina Kreus & Pia Eriksson, 
Lapin yliopisto 
Lapin korkeakoulukonsernin Matkailualan tutkimus- 
ja koulutusinstituutin (MTI) kieli- ja 
viestintäopintojen kokonaisuus suunniteltiin 
oppiaine- ja korkeakoulurajat ylittävänä 
yhteistyönä. Esitelmässä tarkastelemme prosessin 
myötä näkyväksi tulleita tiloja, jotka rajojen vuoksi 
ja rajoista huolimatta muodostuivat. Reflektoimme 
yhteistyön prosessia vuorovaikutuksena ja 
pohdimme toteutusta monikielisten ja geneeristen 
valmiuksien näkökulmasta. 
 
Yhteisopettajuus opintojaksojen 
monimuotoisuuden vahvistajana 
Katriina Veikkolainen, Centria-ammattikorkeakoulu 
Centria-ammattikorkeakoululla on kolme 
kampusta: Kokkolassa, Pietarsaaressa ja 
Ylivieskassa. Centriassa on sekä päivä- että 
monimuoto-opiskelijoita, joten opetusta 
toteutetaan osin lähiopetuksena ja osin 
monimuoto-opetuksena, jossa on lähipäiviä ja 
etäopetusjaksoja. Tässä esityksessä käsitellään 
kahden viestinnän opettajan kahdella kampuksella 
tapahtuvaa yhteisopettamista. Esityksessä 
taustoitetaan yhteisopettamisen syitä, kerrotaan 
sen toteutuksesta ja luodaan katsaus tulevaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student-Generated Tests for Increased 
Engagement and Learning 
Darrell Wilkinson, Tampere University 
This presentation describes various student-
generated tests that were designed to increase 
motivation for, and thus engagement with course 
learning materials. These types of tests can be 
easily implemented in various language and CLIL 
courses, and are not only supported by the 
literature, but also by my own research findings. 
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