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Proflang toimii professionaalisen kielten ja viestinnän alan ammatillisen 
kehittymisen foorumina alasta kiinnostuneille: korkeakoulujen opettajille, 
yrityssektorin kielikoulutukseen, kielenkääntäjille, viestinnän ammattilaisille, 
tutkijoille. Yhdistys rekisteröityy vuoden 2012 aikana. 
 
Proflang 

 osallistuu kielikoulutuspoliittiseen keskusteluun tuomalla esiin 
ammattikielten ja viestinnän näkökulmaa yhteiskunnassa 

 toimii rinnakkaiskielisyyden, monikielisyyden ja monikulttuurisuuden 
edistämiseksi  

 edistää ja tukee ammattikielten ja viestinnän alan oppikirjojen, 
artikkelien, selvitysten ja tutkimusten syntymistä   

 selvittää työelämän kielitaidon ja viestinnän haasteita kielitaidon 
tarvekartoitusten ja muun tutkimuksen avulla 

 edistää tietämystä kielenkäytön ja terminologian kehittymisestä eri 
aloilla 

 pyrkii siirtämään hyviä käytäntöjä alalta toiselle esim. toimimalla  
         erilaisissa kielten verkostoissa 

 toimii muilla tavoin edistääkseen ammattikielten ja viestinnän kehitystä 
 jakaa stipendejä ammattikielissä ja -viestinnässä hyvin menestyville 
opiskelijoille  

 hakee rahoitusta yllämainittuihin tarkoituksiin. 
 

Proflangin jäseneksi voi liittyä jokainen ammattikielen ja –viestinnän parissa 
työskentelevä. 

Lisätietoa ja ohjeet jäseneksi liittymisestä verkkosivuilla: 
http://ammattikieltenyhdistys.yhdistysavain.fi/ 
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The purpose of Proflang is to strengthen the professional language and 
communications needs of lecturers, researchers and other associated 
professionals.  In addition, the association also represents and highlights 
professional language communication needs in the working environment as 
well as in national language policies and decisions.  To fulfil these duties the 
association will organise training, have a communications role, be an initiator, 
give statements as well as being involved with professional language and 
communication related projects.  

Membership is open to all professional language and communication lecturers 
working in universities, universities of applied sciences, vocational schools or 
corporate teaching as well as researchers and other interested professionals.  
The association will be registered in 2012. 

Proflang 

 participates in discussions on language educational policies by 
emphasising  the professional language and communication perspective 
in society 

 promotes plurilingualism, multilingualism and multiculturalism  
 promotes and supports the publication of textbooks, articles, reports 
and research papers within the professional language and 
communication field  

 canvasses, researches and reports on the language and communication 
challenges within a changing working environment 

 promotes knowledge of language usage and terminology development 
in different fields 

 aims to share best practices from different branches by, for example, 
working in different language networks 

 works generally to promote the development of professional language 
and communication 



 applies for financing to promote expertise in professional language and 
communication 

 
 


