Esipuhe
Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA ry:n vuotuinen syyssymposium järjestettiin 9.–10. marraskuuta 2012 Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Symposiumin teemana oli Osallistumisen multimodaaliset
diskurssit.
Symposiumin kutsutut puhujat – Sigrid Norris (Auckland University of
Technology, Uusi-Seelanti), Pirkko Raudaskoski (Aalborg Universitet, Tanska) ja Leena Kuure (Oulun yliopisto) – tarkastelivat plenaariesitelmissään
päivien teemaa omista lähtökohdistaan. Lisäksi teemaa ja muita soveltavan
kielitieteen osa-alueita käsiteltiin yhteensä noin 50 sektioesitelmässä,
posteriesityksessä sekä työpajaesitelmässä.
Symposiumin esitelmien pohjalta toimitettiin kaksi julkaisua, painettu
AFinLAn vuosikirja 2013 sekä verkkojulkaisu AFinLA-e: soveltavan kielitieteen
tutkimuksia 5 (2013). Painetussa vuosikirjassa julkaistaan 6 artikkelia, jotka
liittyvät Oulussa järjestetyn syyssymposiumin teemaan. Verkkojulkaisu sisältää 12 artikkelia, jotka käsittelevät soveltavan kielitieteen muita teemoja.
Kaikki artikkelit ovat olleet kahden riippumattoman lukijan arvioitavana. Artikkelit on järjestetty molemmissa julkaisuissa aakkosjärjestykseen kirjoittajien nimen mukaan.
Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja käsikirjoitusten arvioijia. Kiitämme myös
Sinikka Lampista, joka on taittanut molemmat julkaisut. Symposiumin järjestämistä tukivat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta sekä Suomen Akatemian rahoittama hanke ”Toiminnan sosiaaliset skeemat” (projektinumero 128286).
Toivotamme lukijoille mielenkiintoisia hetkiä julkaisujen parissa!
Oulussa kesäkuussa 2013
Tiina Keisanen, Elise Kärkkäinen, Mirka Rauniomaa,
Pauliina Siitonen ja Maarit Siromaa

Preface
The annual Autumn Symposium of the Finnish Association of Applied
Linguistics (AFinLA) was held at the University of Oulu on 9–10 November
2012. The theme of the symposium was Multimodal discourses of participation.
The invited plenary speakers – Sigrid Norris (Auckland University of
Technology, New Zealand), Pirkko Raudaskoski (Aalborg Universitet,
Denmark) and Leena Kuure (University of Oulu) – approached the theme from
their own perspectives. In addition to the plenary presentations, around 50
section papers, posters and workshop presentations were delivered during
the two-day symposium.
Two edited collections have been produced based on the symposium
presentations: the printed AFinLA Yearbook 2013 and the electronic online
publication AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia 5 (2013) [AFinLA-e:
studies in applied linguistics 5 (2013)]. The yearbook includes 6 articles
that relate to the theme of the symposium, and the electronic publication
includes 12 articles that discuss other areas of applied linguistics. All the
manuscripts were reviewed by two external reviewers. The articles are
organized alphabetically by author in both publications.
We thank all the authors and external reviewers for their contributions.
We are grateful to Sinikka Lampinen for taking care of the typesetting and
layout of both publications. The symposium was supported by the Federation
of Finnish Learned Societies, the Faculty of Humanities at the University of
Oulu and the Academy of Finland, research project ”Social Action Formats”
(project number 128286).
We hope you enjoy reading the articles!
Oulu, June 2013
Tiina Keisanen, Elise Kärkkäinen, Mirka Rauniomaa,
Pauliina Siitonen and Maarit Siromaa

