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Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän kokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.5.2017 klo 17.45
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora, sali Ag C134, Mattilanniemi 2, Jyväskylä
Läsnä: Huhta Ari, Miestamo Matti pj., Nevala Minna, Nikanne Urpo, Pilke Nina, Pitkänen-Huhta Anne,
Riionheimo Helka, Ruokkeinen Sirkku, Vanhatalo Ulla siht., Viimaranta Johanna

Liitteet: Liite 1. Toimintasuunnitelma 2017

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kelo 17.47. Käytiin läpi lyhyt esittelykierros.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan kohtaan 5 lisättiin Vaasan yliopiston edustajatilanne. Muilta osin esityslista hyväksyttiin
sellaisenaan.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Pitkänen-Huhta ja Nina Pilke.

5. Uusien jäsenten valinta johtoryhmään
Oulun yliopiston edustaja Pentti Haddington ja varaedustaja Jari Sivonen toivovat eroa Langnetin
johtoryhmästä. Oulun yliopistosta ehdotetaan heidän tilalleen Niina Kunnasta (varsinainen jäsen)
ja Maarit Siromaata (varajäsen). Ehdotus hyväksyttiin.

Tampereen yliopiston edustaja Mona Forsskåhl toivoo eroa Langnetin johtoryhmästä.
Tampereen yliopistosta ehdotetaan hänen tilalleen Minna Nevalaa. Ehdotus hyväksyttiin.

Kieliaineiden tohtorikoulutus Vaasan yliopistossa on virallisesti päättymässä 1.8.2017, jolloin
Vaasan yliopiston kieliaineiden opetus- ja tutkimushenkilöstö siirtyy Jyväskylän yliopistoon.
Väitöskirjatutkijat ovat voineet valita, siirtyvätkö he Jyväskylään vai jäävätkö Vaasaan. Keskusteltiin
siitä, voiko ja pitääkö Vaasalla olla edelleen edustus Langnetin johtoryhmässä. Todettiin, että vaikka
Vaasan edustaja Nina Pilke siirtyy hallinnollisesti Jyväskylän yliopistoon, hänellä on käytännössä
edelleen vahvat suhteet Vaasan yliopiston tohtorikoulutukseen ja väitöskirjatutkijoihin, ja hän voi
edelleen edustaa vaasalaisia. Ninan toivottiin jatkavan Langnetin johtoryhmässä. Todettiin, että
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myös Jyväskylän yliopiston edustuksessa saattaa tapahtua muutoksia loppuvuoden 2017 aikana.
Päätettiin tarkastella Vaasan ja Jyväskylän edustustilannetta uudestaan sähköpostikokouksessa
elokuussa 2018.

6. Toimintakäsikirjan päivitystarve, Liite 1.
Todettiin Toimintakäsikirjan kohtaan 2.3 Väitelleet sisältyvä ongelmallinen muotoilu, joka on
ristiriidassa nykyisen Langnet-verkoston toimintaperiaatteen kanssa. Muotoilun voi tulkita sulkevan
ulos ne kielentutkijat, opettajat tai kieliasiantuntijat, jotka eivät ole väitelleet tai väittelemässä.
Voimassa oleva muotoilu kuuluu näin:

2.3 Väitelleet

Langnetin toimintaan voivat osallistua myös alumnit ja muut toiminnasta kiinnostuneet
väitelleet (lihavointi lisätty) tutkijat, joilla ei ole omia ohjattavia Langnetissa. Näin he voivat
pysyä mukana valtakunnallisessa kielentutkimuksen yhteisössä hyödyttäen yhteisöä omalla
asiantuntemuksellaan. Tästä ryhmästä on myös mahdollista rekrytoida uusia ohjaajia.

Kohta 2.3 hyväksyttiin uudelleen muotoiltuna näin:

2.3 Muut toimijat

Langnetin toimintaan voivat osallistua myös muut toiminnasta kiinnostuneet. Näin he voivat
olla mukana valtakunnallisessa kielentutkimuksen yhteisössä hyödyttäen yhteisöä omalla
asiantuntemuksellaan. Väitelleistä tutkijoista on myös mahdollista rekrytoida uusia ohjaajia.

Päivityksen yhteydessä toivottiin erityisesti Kotuksen tutkijoiden ja muiden kieliasiantuntijoiden
huomaavan langnet-kaikki-listan ja koko Langnet-yhteisön mahdollisuudet.

Osa kohtien 7 – 9 keskustelusta oli päällekkäistä.

7. Katsaus toimintaan: ryhmien toiminta, muut tapahtumat, viestintä, mentorointikokeilu
Käytiin lyhyesti läpi Langnetin toimintaa syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Todettiin, että
Langnetissa on tällä hetkellä neljätoista teema- ja resurssiryhmää. Näiden toimintaa ohjaavat noin
kuusijäseniset vetäjätiimit. Ryhmillä on omat alasivut Langnetin kotisivuilla ja omat sähköpostilistat.
Osa ryhmistä on jo järjestänyt tapaamisia. Keskusteltiin ryhmien toiminnasta.

Todettiin Langnetin tiedotusrooli kotimaisen kielentutkimuksen kentällä. Kevään 2017 aikana
Langnetin kotisivuilla on tiedotettu mm. jatko-opintoihin soveltuvista kursseista (15 tietoa), eri
yliopistoissa ja eri oppiaineissa järjestettävistä tutkijaseminaareista (68 tietoa) sekä muista
tapahtumista (89 tietoa). Todettiin kitu-listan yhdistyminen langnet-kaikki-listaan syksyllä 2016.
langnet-kaikki-listalla on tällä hetkellä yhteensä 597 osoitetta, näistä ainakin kaksi on listoja.

Todettiin ryhmämentorointikokeilun alkaneen onnistuneesti. Mukana on kolme ryhmää,
joista kaksi kokoontuu Helsingissä ja yksi Jyväskylässä. Mukaan on viisi mentoria ja kymmenen
aktoria.

Keskusteltiin Langnetin keskustelutilaisuuksista edellisenä iltana (17.5.). Todettiin, että
vastaavanlaisia keskustelutilaisuuksia on syytä järjestää jatkossakin Kielitieteen päivien yhteydessä.

8. Katsaus rahoitustilanteeseen
Todettiin, että vuoden 2016 rahoitushauissa (Kone, SKR, Wihuri) jätetyt hakemukset eivät
tuottaneet toivottua tulosta. Hakuja oli pohjustettu sähköpostikeskusteluilla ja Kulttuurirahastossa
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oli lisäksi käyty keskustelemassa paikan päällä. Keväällä 2017 jätettyjen hakemusten tulokset
tulevat kesäkuussa (Öflund, haettu 8000 € ja Ehrnrooth, haettu 12 000 €). Myös Opetus- ja
Kulttuuriministeriöön on oltu yhteydessä rahoitustilanteesta. OKM:n mukaan vastuu
tohtorikoulutuksen järjestämisestä on täysin yliopistoilla. – Todettiin, että rahoituksen hakeminen
jatkuu.

9. Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 toiminta- ja rahoitussuunnitelma
Hyväksyttiin loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 toiminta- ja rahoitussuunnitelma, ks. Liite 1
(tämän pöytäkirjan lopussa).

Todettiin, että kielitieteellisiä tapahtumia on Suomessa runsaasti. Langnetin toiminnan
ensisijaisena tavoitteena ei ole tapahtumien lisääminen vaan pikemminkin tohtorikoulutusaspektin
tuominen jo muutenkin järjestettävien tapahtumien yhteyteen. Parhaimmillaan Langnetin
teemaryhmät voivat kokoontua ennen tapahtumia tai niiden jälkeen.

Keskusteltiin teemaryhmien käynnistymiseen liittyvistä asioista ja itseorganisoituvuuden
merkityksestä. Osa ryhmistä on lähtenyt käyntiin hyvin, mutta osalla on ollut vaikeuksia saada
ihmisiä innostumaan mukaan. Todettiin, etteivät alkukankeudet tarkoita sitä, etteikö ryhmää
tarvittaisi. Samalla todettiin, että ryhmien vetovastuussa olevat väitöskirjatutkijat tarvitsevat niin
muun vetäjätiimin kuin muiden tiimien vetäjien tukea tehtävässään. Päätettiin yrittää saada
vetovastuussa olevat koolle alkusyksystä 2017.

Keskusteltiin teemaryhmien merkityksestä väitöskirjaprosessissa. Vertaistuki ja
vertaisryhmän aktiviteetit ovat parhaimmillaan erittäin merkittäviä väitöskirjatutkijoille. Myös
ryhmän vetäminen voi opettaa paljon ja olla tärkeä kokemus vetäjälle. – Todettiin, että ryhmien
toiminnassa on lopulta kyse myös yksilöllisistä tilanteista ja tarpeista. Väitöskirjatutkijoiden
edustajat ja koordinaattori pohtivat yhdessä, voisiko väitöskirjatutkijoiden toiveita ja tarpeita
selvittää kyselyllä.

Keskusteltiin siitä, miten tieteellisissä seuroissa toimivien tutkijoiden kannattaisi rohkaista
Langnetin teemaryhmiä järjestämään tapahtumia seurojen tapahtumien yhteydessä.
Konkreettisesti tuki voi olla esimerkiksi tilojen antamista maksutta teemaryhmän käyttöön.
Koordinaattori yrittää aktivoida seurojen ja teemaryhmien yhteistyötä. Esimerkkinä mainittiin
AFinLAn syyssymposiumi.

Keskusteltiin edellisen päivän Langnet-kokouksissa heränneistä ideoista. Kokouksessa
toivottiin mm. tuoreen väitöskirjatutkijan Langnet-tietopakettia, yhteiskirjoittamista nuorempien ja
varttuneempien tutkijoiden kesken sekä mahdollisuutta saada langnet-kaikki-listan viestit
viikkoviestinä. Toivottiin myös kotimaisten kielitieteellisten yhdistysten, tapahtumien ja lehtien
esittelyä väitöskirjatutkijoille. Koordinaattori valmistelee ideoita eteenpäin.

10. Johtoryhmän seuraava kokoustarve
Päätettiin kokoontua seuraavan kerran vuoden 2018 Kielitieteen päivien yhteydessä Helsingissä.
Sitä ennen pidetään sähköpostikokous Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen edustajatilanteesta
elokuussa 2018.

11. Muut asiat
Todettiin Langnetin koordinaattorin hoitavan tehtäväänsä etänä Yhdysvalloista marraskuusta 2017
huhtikuuhun 2018.
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12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

Helsingissä 25.5.2017

______________________________ ________________________________
Matti Miestamo, pj. Ulla Vanhatalo, siht.

______________________________ ________________________________
Nina Pilke, pöytäkirjantarkastaja Anne Pitkänen-Huhta, pöytäkirjantarkastaja



5

Liite 1. Toiminta- ja rahoitussuunnitelma syksylle 2017 ja keväälle 2018

Tämä toiminta- ja rahoitussuunnitelma pohjautuu Langnetin johtoryhmän 26.9.2016 vuodelle 2017
hyväksymään toiminta- ja rahoitussuunnitelmaan.

Langnetin toimintaan kuuluu toimintakäsikirjan mukaisesti yhteyksien luomista kielentutkijoiden välille,
verkoston toimijoiden tapahtumista tiedottamista ja Langnetin omien tapahtumien järjestämistä.

1) Langnetin perustoiminnot
Perustoimintoja (tapahtumista tiedottaminen, kotisivujen ylläpito, johtoryhmätyöskentely)
jatketaan kuten tähänkin asti.

2) Seminaarit tai muut teemaryhmien tapaamiset
Langnetin teema- ja resurssiryhmät järjestävät seminaareja tai muuta toimintaa itsenäisesti
verkossa tai kasvokkain. Ryhmien tapaamista tuetaan mahdollisuuksien mukaan
säätiörahoituksella.

3) Kurssit
Langnet-verkoston kautta on tarjolla verkoston yliopistojen järjestämiä kursseja (metodikurssit,
syventävien opintojen erikoiskurssit ja jatko-opintotasolle suunnatut kurssit). Näistä tiedotetaan
väitöskirjatutkijoiden listalla ja Langnetin kotisivuilla. – Langnetin itse järjestämiä kielentutkimuksen
kursseja ei tällä hetkellä ole suunnitteilla.

4) Kielitieteen päivät
Langnet osallistuu Helsingissä järjestettäville Kielitieteen päiville 2018. Ohjelmaan esitetään
aiempien vuosien tapaan Langnet-plenaristia vuoden 2019 Kielitieteen päivät järjestävästä
yliopistosta sekä Langnetin keskustelutilaisuutta. Teemaryhmiä rohkaistaan järjestämään päivien
ohjelmaan sisältyviä työpajoja.  Kielitieteen päivien järjestäjille ehdotetaan erillisen Langnet-
seminaaripäivän järjestämistä Kielitieteen päivien yhteyteen.

5) Ryhmämentorointiohjelman jatkaminen
Mikäli huhtikuussa 2017 käynnistyneen ryhmämentorointikokeilun kokemukset ovat myönteisiä,
mentorointiohjelmaa jatketaan ja laajennetaan.

6) PoDoCo-ohjelma
Langnet on käynyt yhteistyökeskusteluja PoDoCo-ohjelman kanssa. Langnet ja PoDoCo järjestävät
PoDoCon esittelytilaisuuden Helsingissä 19.9.2017.

Rahoitussuunnitelma syksylle 2017 ja keväälle 2018

Langnetin käytössä on Koneen Säätiön vuonna 2015 myöntämä apuraha (30 000 euroa vuodessa), jolla
kustannetaan koordinaattorin (50%) palkka. Muuta rahoitusta ei toistaiseksi ole käytössä.

Tällä hetkellä käsittelyssä olevien hakemusten (Oskar Öflunds Stiftelse sr, 8000€; Ella ja Georg Ehrnroothin
säätiö, 12 000 €) päätökset tulevat kesäkuussa 2017.

Langnet hakee jatkuvasti rahoitusta erityisesti teema- ja resurssiryhmien toimintaan. Rahoituksen
hakemisen strategiaa kehitetään aiempien hakujen kokemusten perusteella.


