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Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet 

Johtoryhmän kokous  

 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJA  

 

 

 

Aika: 26.9.2016 klo 14.00–17.00  

Paikka: Metsätalo, 6. kerroksen kokoushuone (Unioninkatu 40, Helsinki) 

Läsnä: Grünthal Riho, Haddington Pentti (Skypellä), Miestamo Matti pj., Nikanne Urpo, Pilke Nina, 

Pitkänen-Huhta Anne (Skypellä), Priiki Katri, Riionheimo Helka, Vanhatalo Ulla siht. 

 

Liitteet: Liite 1. Toimintasuunnitelma 2017 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.03. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Haddington ja Urpo Nikanne. 

 

5. Tilannekatsaus 

 

Matti Miestamo piti yleiskatsauksen Langnetin tilanteesta. Langnet on toiminut edellisessä 

johtoryhmän kokouksessa vahvistettujen toimintalinjausten mukaan. Toimintaa on ollut, vaikka 

rahaa ei juurikaan ole käytössä.  

Langnet oli mukana Kielitieteen päivillä Oulussa toukokuussa 2016. Langnetin koordinaattori 

oli tavattavissa Langnetin pisteessä yhdistysten esittelyssä. Ohjelmassa oli perinteeksi suunniteltu 

Langnetista väitelleen plenaari, ensimmäisenä vuorossa oli Sanna Mustonen Jyväskylästä. Kaikille 

avoimessa Langnet-keskustelutilaisuudessa keskusteltiin uusien teema- ja resurssiryhmien 

perustamisesta Langnetiin.  

Langnet osallistui myös kaikin puolin onnistuneeseen Eudaimonian kesäkouluun Oulussa 

elokuussa 2016, joskin taloustilanteesta johtuen pienemmällä panostuksella kuin oli suunniteltu. 

Monitieteiselle kuulijakunnalle suunnatun Langnet-plenaarin piti Janne Saarikivi. Ohjelmassa oli 
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myös Langnet-seminaari, jossa väitöskirjatutkijat esittelivät työtään kuvitteellisille median 

edustajille ja vastasivat median kysymyksiin siitä, miksi heidän tutkimaansa aihetta tulee tutkia. 

Tärkeä osa Langnetin toimintaa kesän ja alkusyksyn aikana on ollut uusien teema- ja 

resurssiryhmien muodostuminen ja muodostumisen tukeminen (ks. tarkemmin kohta 6). Lisäksi on 

etsitty tietoa jatko-opintoihin sopivista kursseista, etenkin verkkokursseista. Langnetin 

väitöskirjatutkijat voivat osallistua useisiin kursseihin, vaikkei Langnet itse tällä hetkellä järjestä 

kursseja (ks. tarkemmin kohta 7). Langnet on hakenut ja hakee jatkuvasti toiminnalleen 

lisärahoitusta (ks. tarkemmin kohta 9). Langnet on vastannut alustavasti positiivisesti kahden 

ulkomaisen tutkijakoulun yhteistyökyselyihin (ks. tarkemmin kohta 11). 

 

6. Uusien teema- ja resurssiryhmien tilanne 

Katsottiin Langnetin verkkosivuilta teema- ja resurssiryhmien ajantasaista tilannetta 

(http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/). Todettiin, että kahdeksan ryhmää on 

liittymiskunnossa ja neljä hyvin lähellä liittymiskuntoa. Alkuperäisistä ryhmäideoista osa on 

yhdistynyt. Osa ryhmistä on jo suunnitellut hakeutuvansa Kielitieteen päiville pitämään työpajaa. 

Ryhmien järjestäytymisen ympärillä on selvästi havaittavissa innostuneisuutta, joskin myös hieman 

epätietoisuutta siitä, tavoittaako tieto uusista ryhmistä kaikkia kiinnostuneita. 

Todettiin, että ryhmien vetäjätiimit voisivat lähettää langnet-kaikki-listalle mainoksia 

ryhmistään ja niiden toimintaideoista ja pyytää kiinnostuneita liittymään ryhmään. Konkreettinen 

toiminta voi houkutella ihmisiä liittymään mukaan. 

Todettiin myös, että ryhmien muodostuminen ei suoraan kuvaa suomalaisen 

kielentutkimuksen kenttää. Nyt käynnissä oleva Langnetin prosessi antaa kimmokkeen 

järjestäytymiseen myös sellaisille alueille, joilla ei ole olemassa valmiita vahvoja verkostoja. 

Joidenkin osa-alueiden hiljaisuus saattaa viestiä siitä, että olemassa olevat verkostot tai työryhmät 

tukevat jo riittävästi väitöskirjatutkijoiden työtä. 

Päätettiin kehottaa ryhmiä prosessoitumaan liittymiskuntoon kuluvan vuoden loppuun 

mennessä. Prosesseja vauhdittakoon tieto siitä, että mahdollisesti saatavaa seminaarirahoitusta 

voivat saada vain toimintakuntoiset ryhmät. Todettiin, että tänä vuonna keskeneräiseksi jäävien 

ryhmien tiedot pidetään näkyvissä Langnetin sivuilla odottamassa mahdollista myöhempää 

kiinnostusta. 

 

7. Verkkokurssien tilanne 

 

Tarkasteltiin Langnetin verkkosivuille koottua väitöskirjatutkijoille sopivien kurssien tarjontaa 

(http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/kursseja/) ja todettiin, että verkoston yliopistoissa on 

tarjolla monenlaisia kursseja. Etenkin verkkokurssit ovat helposti saavutettavia kaikille. 

Koordinaattori on ollut yhteydessä sivustolla mainostettavien verkkokurssien vetäjiin, jotka ovat 

toivottaneet tervetulleiksi myös muiden kuin järjestävän yliopiston jatko-opiskelijat. Osa kursseista 

on suunnattu perustutkintotasolle, mutta niistä voi kurssien luonteen vuoksi hyötyä myös jatko-

opiskelija. Osalla kursseista voi olla pieniä maksuja muualta osallistuville, näihin toivottiin 

opiskelijoiden kotiyliopistojen panostusta. Todettiin, että kursseja on mainostettu langnet-

opiskelijat-listalla, mutta mainostusta kannattaa tehdä myös jokaisessa yliopistossa erikseen. 

Todettiin, että eri yliopistoissa järjestettävien kaikkien kieliaineiden jatko-opintotasoisten kurssien 

olisi syytä olla näkyvissä Langnetin sivuilla. 
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Kurssien yhteydessä katsottiin myös listaa tutkijaseminaareista 

(http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tutkijaseminaareja/). Todettiin, että tutkijaseminaarien 

runsaus on tärkeä merkki niin kielentutkimuksen sisällä kuin myös sen ulkopuolella. Toivottiin 

kaikkia verkoston yliopistoja välittämään koordinaattorille tietoja tutkijaseminaaritapahtumista.

      

8. Tiedotuksen tilanne   

 

Tarkasteltiin Langnetin kotisivuja (http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/) ja todettiin niiden 

olevan toimivat. Osa sivustosta on käännetty syksyn 2016 aikana englanniksi Helsingin yliopistossa 

John Caltonin vetämillä käännöskursseilla. Todettiin, että sivustolla tarvitaan myös ruotsinkielisiä 

käännöksiä. Asiasta keskustellaan lisää Nina Pilkkeen kanssa. 

Langnetin sivuille on lisätty kotimaisia tapahtumia sisältävä tapahtumakalenteri 

(http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/, tästä lisää kohdassa 12). Koordinaattori pyrkii 

keräämään kalenteriin kaikki langnet-kaikki-listan kautta tulevat kotimaiset tapahtumatiedot. 

Sivulta löytyy myös linkkejä muualla maailmassa oleviin kielentutkimuksen alan 

tapahtumakalentereihin (http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tapahtuu-maailmalla/).  

Todettiin nykymuotoisen Resurssipankin sisältävän ohjaajien, väitelleiden ja 

väitöskirjatutkijoiden tietoja. Toivottiin, että johtoryhmän jäsenet kävisivät läpi oman yliopistonsa 

ohjaajien tietoja ja päivittäisivät tarvittaessa emeritusten sähköpostiosoitteita. Koordinaattori 

laittaa lisäksi viestiä resurssipankissa oleviin sähköpostiosoitteisiin ja pyytää henkilöitä 

tarkastamaan omat tietonsa.  

Koordinaattorin palstalla käsitellään noin kerran kuussa ajankohtaisia aiheita. 

Väitöskirjatutkijoiden esittelytekstit on tarkoitus lisätä uusien teemaryhmien sivustoille. Sivuilla on 

myös Näkökulma-palsta, jonne ovat tervetulleita kaikki kielentutkimukseen liittyvät ajankohtaiset 

puheenvuorot (http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/nakokulma/), sekä vertaistukea tarjoava 

Tarina-palsta (http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tarina/).  

Kokouksen aikana eri yhteyksissä keskusteltiin Langnetin sisäisestä tiedottamisesta. 

Todettiin, että johtoryhmän jäsenten olisi hyvä olla tietoisia Langnetin kotisivuista ja välittää tietoa 

niistä oman yliopistonsa kielentutkijoille. Päätettiin, että koordinaattori tekee Langnetin toimintaa 

lyhyesti esittelevän tiedotteen, joka lähetetään johtoryhmän jäsenten kautta kullekin 

tutkijakoululle jaettavaksi. Tiedotetta on suotavaa paikallistaa ja henkilökohtaistaa. Tiedotteessa 

kerrotaan, mitä nykymuotoiselle Langnetille kuuluu ensimmäisen vuoden loppupuoliskolla. 

      

9. Rahoitushakujen tilanne    

 

Langnet hakee toimintarahoitusta liikkuvuuteen, koska seminaarikohtaamisessa on Langnetin 

toiminnan ydin. Wihurin Rahastolta on haettu Langnetin kesäkoulua varten 33 680 euroa 

[rahoitusta ei myönnetty, tieto tuli kokouksen jälkeen 28.9.2016]. Koneen Säätiöltä haetaan 

teemaryhmien seminaareihin noin 33 000 euroa vuotta kohti kolmelle vuodelle (päätös tulossa 

joulukuussa 2016). Matti Miestamo ja Ulla Vanhatalo ovat menossa Kulttuurirahastolle 

keskustelemaan Langnetin mahdollisuuksista hakea rahoitusta. Pohdinnassa ovat vielä Svenska 

Kulturfonden, Otto Malmin rahasto ja Emil Aaltosen säätiö. Kordelinin Rahastolta 

verkostomuotoiseen toimintaan ei toistaiseksi onnistune saada rahoitusta. 

Keskusteltiin teema- ja resurssiryhmien toimintaan mahdollisesti saatavan rahoituksen 

käytöstä. Päätettiin, että seminaariin matkarahoitusta tarvitseva ilmoittaa tarpeestaan oman 
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ryhmänsä vastuuhenkilöille. Nämä kokoavat tiedot ja lähettävät ne koordinaattorille, joka hyväksyy 

haetut summat. Matkarahat maksetaan seminaarin jälkeen kuitteja vastaan Helsingin yliopistosta 

Langnetin budjetista. Matkarahoja voidaan myöntää vain ns. liittymiskuntoisen ryhmän seminaariin 

eli ryhmän on oltava merkitty sinisellä ja viivan yläpuolelle ryhmien esittelysivulla 

(http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/). 

Rahoitukseen liittyen keskusteltiin väitöskirjatutkijoille suunnattujen apurahojen 

tiedotuksesta. Todettiin, että Aurora-tietokannan rahoitus on toistaiseksi loppunut. Päätettiin ottaa 

talteen Aurora-tietokannassa olevat kielentutkimuksen alan apurahoittajat. Jos Aurora-tietokanta 

häviää kokonaan verkosta, harkitaan tietojen siirtämistä Langnetin sivuille Wiki-alustalle. 

 

10. Toimintakäsikirjan päivitys  

 

Lisättiin toimintakäsikirjan kohtaan neljä yksi virke (lihavoituna):  

 

4. Langnetin toiminta 

Langnetin toiminta sisältää yhteyksien luomista kielentutkijoiden välille, verkoston toimijoiden 

tapahtumista tiedottamista ja omien tapahtumien järjestämistä. Langnetissa toimii 

väitöskirjatutkijavetoisia teema- ja resurssiryhmiä, joita voidaan perustaa tarpeen mukaan. 

    

11. Toiminta- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2017 

Vuonna 2017 Langnetin toimintaan kuuluu toimintakäsikirjan mukaisesti yhteyksien luomista 

kielentutkijoiden välille, verkoston toimijoiden tapahtumista tiedottamista ja Langnetin omien 

tapahtumien järjestämistä. Uudet teema- ja resurssiryhmät toimivat itsenäisesti vetäjätiimien 

suunnitelmien mukaan. Langnet itse järjestää tapahtumia niiltä osin kuin suunnitelmiin saadaan 

säätiörahoitusta. Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan liitteessä 1. 

 

Todettiin, että Koneen säätiön vuonna 2015 tekemästä myönnöstä jää koordinaattorin palkkaan 

budjetoidun lisäksi vuoden 2019 loppuun mennessä noin 5400 euroa. 

 

12. Kielentutkimuksen alan sähköpostilistat ja tiedotus 

Edellisessä Langnetin johtoryhmän kokouksessa huhtikuussa 2016 keskusteltiin langnet-kaikki- ja 

kitu-listojen päällekkäisyydestä. Kun Langnetin piiriin kuuluvat nyt kaikki suomalaiset kielentutkijat, 

molempia listoja ei välttämättä enää tarvita. Kitu-listalla on toukokuussa 2016 ollut Maija 

Lappalaiselta saadun tiedon mukaan yli 370 osoitetta, langnet-kaikki-listalla puolestaan on 

syyskuussa 2016 noin 450 osoitetta, osa näistä listojen osoitteita. Keskusteluissa on tullut esiin 

myös mahdollinen tarve kielentutkimuksen alan tapahtumakalenterista ja keskustelupalstasta.  

Keskusteltiin tilanteesta. Todettiin käsiteltyjen tiedotusasioiden heijastavan kielentutkimuksen 

tilannetta laajemminkin. Nykymuotoinen Langnet on entistä vahvemmin kaikkien suomalaisten tai 

Suomessa työtään tekevien kielentutkijoiden yhteisö. 

Päätettiin ehdottaa kitu-listan yhdistämistä langnet-kaikki-listaan. Käytännössä kitu-listan 

ylläpitäjille ehdotetaan, että he lähettäisivät listallaan viestin listan lakkauttamisesta ja samalla 

ohjeet kielentutkimuksen alan viesteistä jatkossakin kiinnostuneille langnet-kaikki-listalle 

liittymiseksi. Tietoturvasyistä johtuen kitu-listan osoitteita ei siirretä suoraan Langnetin listalle. – 
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Kaikki langnet-kaikki-listalla olevat voivat halutessaan saada tiedon listalla olevista osoitteista 

lähettämällä viestin ”who langnet-kaikki” osoitteeseen majordomo@helsinki.fi . 

Langnetin sivuilla olevaa kotimaista tapahtumakalenteria (http://blogs.helsinki.fi/langnet-

2016-2019/events/) suositellaan yleiseen käyttöön. Koordinaattori pyrkii poimimaan langnet-kaikki-

listalle tulleet kotimaiset tapahtumat kalenteriin automaattisesti, mutta tapahtumien järjestäjiä 

kehotetaan varmistamaan, että oman tapahtuman tiedot ovat näkyvissä. Kalenteriin toivotaan 

erilaisia kielentutkijoita kiinnostavia tapahtumia niiden koosta riippumatta. Langnetin sivuille 

kerätään myös linkkilistaa kielentutkimuksen alan ulkomaisista tapahtumakalentereista,  

(http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/tapahtuu-maailmalla/). 

Todettiin, että Facebookissa keskustelua käydään sekä Langnetin julkisella sivustolla 

(https://www.facebook.com/LangnetKielentutkimus/) että väitöskirjatutkijoiden suljetulla 

sivustolla 

(https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F795

806773852237%2F). Molempia sivustoja hallinnoivat Langnetin väitöskirjatutkijoiden edustajat. 

Langnetin julkisessa ryhmässä on 146 jäsentä ja väitöskirjatutkijoiden suljetussa ryhmässä on 124 

jäsentä. Kielentutkijoilla on myös muita keskustelusivustoja, kuten Kielitiede-ryhmä, ks. 

(https://www.facebook.com/groups/kielitiede/). Keskusteltiin siitä, tulisiko kielentutkijoilla olla 

Facebookin ulkopuolisia keskustelutiloja, mutta asiaan ei löytynyt ratkaisua.  

Päätettiin esittää vuoden 2017 Kielitieteen päiville Langnet-keskustelutilaisuutta, joka olisi 

mahdollisen keskiviikkoisen Langnet-seminaaripäivän päätteeksi. Puolentoista tunnin 

kokoontuminen jakautuu kahtia siten, että väitöskirjatutkijat keskustelevat keskenään 45 minuuttia 

ja yhdessä koko Langnetin väen voimin keskustellaan 45 minuuttia.  

Langnetin johtoryhmä lähettää langnet-kaikki-listalle tiedotusasioita koskevan tiedotteen. 

 

13. Tiedoksi 

 

Todettiin, että Langnet on vastannut alustavasti positiivisesti Viron ja Zürichin tutkijakoulujen 

yhteistyökyselyihin. Virosta yhteyshenkilönä on ollut Liina Lindström ja Zürichistä entinen 

langneetti Olga Timofeeva. Tuomas Huumo ja Ulla Vanhatalo ovat menossa keskustelemaan 

yhteistyömahdollisuuksista Tallinnaan 29.9.2016. Todettiin, että Tuomas Huumo on menossa 

Zürichiin syksyllä 2016 ja Riho Grünthal sekä Matti Miestamo ovat mahdollisesti menossa Zürichiin 

kesällä 2017. Näitä yhteyksiä kannattaa käyttää hyväksi tutkijakouluyhteistyössä. Yhteyksistä 

tiedotetaan ja niihin rohkaistaan myös teema- ja resurssiryhmiä. 

 

14. Johtoryhmän seuraava kokoustarve  

Keskusteltiin johtoryhmän kokoustarpeista. Todettiin, että kokoustarve on tällä hetkellä yhdestä 

kahteen kertaa vuodessa. Päätettiin pitää johtoryhmän seuraava kokous Kielitieteen päivien 

yhteydessä Jyväskylässä toukokuussa 2017 yhdistysten kokousaikana. 

 

15. Muut asiat 

Väitöskirjatutkijoiden edustaja Katri Priiki kertoi jättäneensä väitöskirjansa esitarkastukseen ja 

esitti, että väitöskirjatutkijoille valitaan uusi edustaja. Päätettiin, että väitöskirjatutkijat valitsevat 

uuden edustajan keskuudestaan, ja johtoryhmä vahvistaa uuden edustajan sähköpostikokouksella. 
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16. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.37. 

 

Helsingissä 7.10.2016 

 

______________________________ ________________________________ 

Matti Miestamo, pj.  Ulla Vanhatalo, siht. 

 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Pentti Haddington, pöytäkirjantarkastaja Urpo Nikanne, pöytäkirjantarkastaja 
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Liite 1. Langnetin toiminta- ja rahoitussuunnitelma vuodelle 2017 

 

Vuonna 2017 Langnetin toimintaan kuuluu toimintakäsikirjan mukaisesti yhteyksien luomista 

kielentutkijoiden välille, verkoston toimijoiden tapahtumista tiedottamista ja Langnetin omien tapahtumien 

järjestämistä. Uudet teema- ja resurssiryhmät toimivat itsenäisesti vetäjätiimien suunnitelmien mukaan. 

Langnet itse järjestää tapahtumia niiltä osin kuin suunnitelmiin saadaan säätiörahoitusta.  

 

Kesäkoulu 

Langnet varautuu järjestämään kesäkoulun Åbo Akademissa 14.–18.8.2017. Toteutuminen riippuu 

säätiöiden rahoituspäätöksistä. Kesäkoulua varten on haettu Wihurin rahastosta 33 680 euroa [kokouksen 

jälkeen selvisi, ettei Wihurin rahoitusta saatu, mutta Kulttuurirahastolta haettaneen samaan 

tarkoitukseen]. Jos rahoitus saadaan, kesäkoulua ryhtyy valmistelemaan työryhmä, jossa ovat mukana 

ainakin Matti Miestamo, Urpo Nikanne, Ulla Vanhatalo ja väitöskirjatutkijoiden edustaja. Ehdotuksia 

kesäkoulun teemoiksi, kursseiksi ja opettajiksi pyydetään Langnetin teema- ja resurssiryhmiltä. Viron 

tutkijakoulun kanssa on keskusteltu mahdollisesta yhteistyöstä kesäkoulujärjestelyissä. – Todettiin, että 

Oulun yliopisto järjestänee Eudaimonian kesäkoulun myös 14.–18.8.2017, mutta päällekkäisyydestä tuskin 

tulee ongelmia. 

Seminaarit tai muut teemaryhmien tapaamiset 

Langnetin teema- ja resurssiryhmät järjestävät seminaareja tai muuta toimintaa itsenäisesti verkossa tai 

kasvokkain. Ryhmien tapaamisten tukemiseen haetaan säätiörahoitusta. 

Kurssit 

Langnet-verkoston kautta on tarjolla etenkin metodiopintoihin kuuluvia verkkokursseja, joita verkoston 

yliopistot järjestävät. Näistä tiedotetaan väitöskirjatutkijoiden listalla ja Langnetin kotisivuilla. Kurssit ovat 

avoimia, mutta niissä saattaa olla pieniä maksuja järjestävän yliopiston ulkopuolelta osallistuville. Osa 

kursseista on perustutkintotasoisia. Opiskelijoita kehotetaan varmistamaan kurssin sopivuus jatko-

opintoihin omasta tutkijakoulustaan ennen kurssille osallistumista. Langnet-verkoston piirissä mahdollisesti 

järjestettävistä syventävien opintojen erikoiskursseista ja jatko-opintotasolle suunnatuista kursseista 

toivotaan tietoa Langnetin verkkosivuille ja sähköpostilistalle. Langnetin itse järjestämiä kielentutkimuksen 

kursseja ei tällä hetkellä ole suunnitteilla; mahdollinen rahoitus kohdistetaan kesäkouluun ja teemaryhmien 

seminaareihin. 

Kielitieteen päivät 

Langnet osallistuu Jyväskylässä järjestettäville Kielitieteen päiville 18.–20.5.2017. Vuoden 2018 Kielitieteen 

päivät järjestävää yliopistoa pyydetään esittämään Langnetin post doc -plenaristia vuoden 2017 ohjelmaan. 

Teemaryhmiä rohkaistaan järjestämään päivien ohjelmaan sisältyviä työpajoja. Pyydetään Kielitieteen 

päivien järjestäjiltä mahdollisuutta erillisen Langnet-seminaaripäivän järjestämiseksi keskiviikolle 17.5. 

Seminaaripäivän päätteeksi järjestetään Langnetin yhteinen kokous, ks. lisää kohdan 12 lopusta. 

 

 


