Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän kokous
PÖYTÄKIRJA 6.5.2016
Aika: 29.4.2016 klo 13.00–16.05
Paikka: Metsätalo, sali 26 (Unioninkatu 40, Helsinki)
Läsnä: Forsskåhl Mona, Grünthal Riho (tuli kesken), Huhta Ari, Koskela Merja, Koskinen Kaisa, Miestamo
Matti pj., Nikanne Urpo, Pitkänen-Huhta Anne, Priiki Katri, Ruuska Katharina, Östman Jan-Ola (poistui
kesken), Vanhatalo Ulla siht.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00. Osallistujat esittelivät itsensä.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitettiin kohdan 12 (Tutkijaopiskelijoiden puheenvuoro) käsittelyä kohdan 5 (Tilannekatsaus)
jälkeen. Muutos hyväksyttiin. Muuten esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mona Forsskåhl ja Ari Huhta.
5. Tilannekatsaus
Matti Miestamo piti katsauksen Langnetin tilanteesta. Todettiin muutos tutkijakoulusta
tohtorikoulutusverkostoksi ja hallinnon siirtymä Jyväskylän yliopistosta Helsingin yliopistoon.
Vanhan Langnetin perintönä saatiin tahto jatkaa kielentutkimuksen alan tohtorikoulutusyhteistyötä
uudessa tilanteessa entistä enemmän talkoovoimin. Todettiin, että Langnetin tilanne on moniin
muihin tohtorikoulutusverkostoihin nähden hyvä, kun käytössä on Koneen Säätiön rahoittama 50%
koordinaattorin työpanos. Todettiin myös se, että toimintamäärärahoja ei käytännössä toistaiseksi
ole lainkaan.
6. Väitöskirjatutkijoiden puheenvuoro
Väitöskirjatutkijoiden edustajat esittivät tuloksia Langnetin väitöskirjatutkijoille tekemästään
kyselystä, johon oli saatu 32 vastausta. Kyselyn perusteella väitöskirjatutkijat toivovat Langnetin
toiminnalta sekä verkostoitumista ja vertaistukea (kesäkoulut ja konferenssit) että oman

väitöskirjan kommentointia (temaattiset seminaarit). Menetelmäkurssien järjestämistä toivottiin
jatkossakin. Toivottiin, että seminaariryhmät olisivat jatkossa aiempaa joustavampia esimerkiksi
siten, että väitöskirjatutkija voi kuulua useampaan ryhmään. Seminaareja toivottiin järjestettäväksi
samanaikaisesti tai samaan aikaan esim. Kielitieteen päivien kanssa turhan matkustamisen
välttämiseksi. Myös verkkokurssien mahdollisuus tuli esiin. Toivottiin Langnetin aktiivisuutta
Facebookissa. Todettiin, että kyselyn perusteella entisistä tutkijaopiskelijoista ryhdytään
käyttämään nimikettä väitöskirjatutkija. Yhteenvetona väitöskirjatutkijoiden kyselystä voi sanoa,
että Langnetin toivotaan jatkavan aiempaa toimintaansa.
Kohtien 6 – 9 käsittely oli osin päällekkäistä.
7. Toimintalinjauksista keskustelu
Toimintalinjauksista keskustelun pohjaksi todettiin Langnetin päätehtävät: edistää kielentutkimusta
ja alan jatkokoulutusta yli yliopistorajojen sekä luoda yhteyksiä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja
yksittäisten tutkijoiden välille. Korostettiin, että kaiken toiminnan ytimessä on kysymys siitä, mitä
väitöskirjantekijä tarvitsee Langnetilta. Todettiin, että vahvistettava toimintakäsikirja ohjaa
Langnetin toimintaa. Todettiin, että vuonna 2015 tehty toimintasuunnitelma ei sellaisenaan voi
toteutua rahoitustilanteen vuoksi. Keskusteltiin käytännön toiminnasta, johon ydintoimintojen
(tapahtumien järjestäminen ja yhteydenpito) lisäksi kuuluu uudenlaisten toimintamahdollisuuksien
ideointi, väitöskirjatutkijoiden ja väitelleiden osallistaminen, verkon mahdollisuudet ja
vaikuttaminen tohtorikoulutusverkostoissa. Todettiin, että erityisesti temaattisten seminaarien
järjestäminen olisi ensiarvoisen tärkeää.
Keskusteltiin Langnetin käytössä olevan ohjaajien resurssipankin laajentamisesta
väitöskirjatutkijoihin ja väitelleisiin. Esiin tuli myös muita mahdollisia keinoja, joilla samanlaiset
tutkimusintressit saataisiin kohtaamaan (esim. Ieva). Todettiin, että Langnet on tarjonnut
väitöskirjatutkijoille toimintaa, liikkuvuutta ja kohtaamisia. Tämä on ollut tärkeää tutkijantyössä – ja
tätä pyritään tekemään jatkossakin. Todettiin Suomen Akatemian tulevan tutkijatohtorimallin
vaatimus tehdä post doc -tutkimusta muussa kuin väittely-yliopistossa. Myös tämän takia
väitöskirjatutkijoiden olisi erittäin tarpeellista matkustaa eri yliopistoissa jo ennen post doc vaihetta.
8. Langnetin rakenteesta keskustelu
Rakennekeskustelun pohjaksi todettiin nykyisen Langnetin rakenne ja ero vanhan Langnetin
rakenteeseen. Vanha Langnet oli jakautunut temaattisiin alaohjelmiin, joiden vetäjät muodostivat
johtoryhmän. Väitöskirjantekijöitä oli noin sata ja ohjaajia noin 150. Langnetiin oli hakumenettely.
Nykyisen verkostomuotoisen Langnetin muodostavat yliopistojen tohtoriohjelmat tai -koulut,
joiden edustajat ovat johtoryhmässä. Väitöskirjantekijät ja ohjaajat kuuluvat Langnetin piiriin
automaattisesti. Myös sellaisia väitelleitä, joilla ei vielä ole omia ohjattavia, toivotaan toimintaan
mukaan. Todettiin, että Langnetin piirissä on tällä hetkellä jopa yli 700 väitöskirjatutkijaa, kun
mukana on kaikkien verkoston jäsenyliopistojen kieliaineiden jatko-opiskelijat (Oulu n. 90, Jyväskylä
n. 120, Itä-Suomi n. 40, Tampere n. 80, Turku n. 120, Åbo Akademi n. 40, Helsinki n. 230, Vaasan
tiedot puuttuvat).

Langnetin hallinnossa on edelleen johtoryhmä, johtaja ja koordinaattori, työvaliokuntaa tällä
hetkellä ei ole. Rahoitusseuranta ja kirjanpito hoidetaan Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella
(Maikki Viitikko [myöhemmän tiedon mukaan henkilö on Piamaria Nordström]). Päätettiin, että
johtoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin kerran tai kaksi vuodessa. Päätettiin, että johtoryhmä
pyrkii kokoontumaan kasvokkain, mutta kokoukseen voi osallistua myös Skypen kautta.
Keskusteltiin uuden Langnetin mahdollisesta temaattisesta rakenteesta. Todettiin, että vanhojen
alaohjelmien jatkaminen sellaisenaan ei onnistu tilanteessa, jossa Langnetilla ei ole
matkarahoitusta väitöskirjatutkijoille eikä ohjaajille. Vanhaan systeemiin on toivottu myös
joustavuutta. Todettiin, että jonkinlainen rakenne on joka tapauksessa tarpeen, että laajaksi
kasvanut Langnet voi toimia käytännössä.
Päätettiin, että toukokuussa 2016 Oulun Kielitieteen päivien yhteydessä Langnet-tapaamisessa
keskustellaan temaattisesta rakenteesta ja pyritään löytämään Langnetin sisälle
tarkoituksenmukaisia teemaryhmiä. Luonteeltaan avoimien, joustavien ja itseorganisoituvien
teemaryhmien tarkoitus on tarjota keskustelutilaa samasta aihepiiristä kiinnostuneille
väitöskirjatutkijoille. Teemaryhmät voivat rakentua Langnetin vanhojen alaohjelmien mukaan,
mutta myös uudet teemaryhmät ovat erittäin tervetulleita. Teemaryhmien vetäjiksi toivotaan kahta
väitöskirjatutkijaa, joilla on muutaman hengen tukiryhmä ohjaajista ja muista väitelleistä.
Teemaryhmien vetäjät pyrkivät pitämään teemaryhmän mielessään ja tekemään jotain asian eteen.
Tukiryhmässä olevat ohjaajat pyrkivät järjestämään seminaareihin ohjaajia kommentoimaan
tekstejä. Teemaryhmät saavat käyttöönsä omat sähköpostilistat, joiden kautta voidaan tehdä
täsmätiedottamista. Tarvittaessa teemaryhmille perustetaan myös Moodle-sivuja. Teemaryhmät
voivat kokoontua seminaareihin kasvokkain tai verkossa. Teemaryhmiä voidaan tarpeen mukaan
lopettaa ja perustaa uusia. Langnetin piirissä olevat voivat halutessaan kuulua myös useaan
teemaryhmään. Koordinaattori on yhteydessä teemaryhmien vetäjiin, pitää vetäjät hereillä ja antaa
tarvittaessa käytännön neuvoja. Langnet pyrkii hankkimaan teemaryhmien kokoontumiseen
säätiörahoitusta.
Päätettiin tiedottaa Oulun kokouksesta ja teemaryhmiin jakautumisesta laajasti Langnetin piirissä.
Teemaryhmäkeskusteluun toivotaan runsasta osanottoa Flingan kautta myös niiltä, jotka eivät ole
paikalla Kielitieteen päivillä. Toivottiin, että vastuu teemaryhmien syntymisestä ja toimimisesta on
kaikilla Langnetin piirissä olevilla, niin väitöskirjatutkijoilla, väitelleillä kuin myös ohjaajilla.
9. Rahoitussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2016–2017
Todettiin Langnetin rahoitustilanne. Koneen Säätiön myöntö 120 000 euroa vuosille 2016–2019
kattaa 50% koordinaattorin palkan, mutta ei muita kuluja (poikkeuksellisesti vuoden 2016 tammihelmikuun palkkarahat voidaan käyttää muihin kuluihin). Todettiin, että toimintarahoitusta
tarvitaan kesäkoulun järjestämiseen, seminaareihin, kursseihin ja matkarahoihin. Luotiin katsaus
eräiden muiden tohtorikoulutusverkostojen rahoituspohjiin ja todettiin, että rahoitusta on saatu
pääosin säätiöiltä ja jäsenmaksuista. Käytiin läpi Langnet-verkoston yliopistojen
rahoitusmahdollisuudet. Todettiin, että enemmistö mukana olevista ohjelmista ei pysty
maksamaan jäsenmaksuja. Enemmistö ohjelmista kuitenkin mahdollisesti järjestää toimintaa, joka
on auki kaikille Langnetin piirissä oleville väitöskirjatutkijoille. Todettiin, että eri yliopistojen

väitöskirjatutkijat ovat hyvin erilaisessa asemassa siinä, miten kotiyliopisto voi rahoittaa
matkustamista.
Todettiin, että Langnet aikoo hakea vuoden 2016 rahoitushauissa säätiörahoitusta toiminnalleen.
Päätettiin selvittää myös ruotsinkielisten säätiöiden (Otto Malm, SKF) rahoitusmahdollisuudet
etenkin tapahtumiin, joissa on ruotsinkielisiä osuuksia. Pidetään silmät auki myös NordForskin ja
EU:n rahoituksille.
Keskusteltiin mahdollisuuksista matkustaa mahdollisimman pienillä kustannuksilla verkoston
tilaisuuksiin. Suositeltiin kaikille sekä halpabusseja että esim. Facebookin kautta organisoituvaa
langnetilaisten piirin sohvasurffausta.
10. Toimintakäsikirjan vahvistaminen
Käytiin läpi toimintakäsikirjan luonnos, korjattiin sitä ja vahvistettiin toimintakäsikirja.
11. Johtoryhmän varapuheenjohtajan valitseminen ajalle 2016–2019
Valittiin johtoryhmän varapuheenjohtajaksi ajalle 2016–2019 Mona Forsskåhl. Todettiin, että koska
sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneet pääsemästä Ouluun Kielitieteen päiville,
Langnet-plenaristi Sanna Mustosen esittelee Oulussa Ulla Vanhatalo.
12. Tiedotuksen tilanne
Katsottiin lyhyesti Langnetin uusia kotisivuja. Todettiin, että sivustot tulisi saada myös ruotsiksi ja
englanniksi. Kääntämisessä voidaan hyödyntää käännöstieteen opiskelijoita. Todettiin, että
sähköpostilistat on siirretty Jyväskylän yliopistolta Helsingin yliopistolle. Todettiin myös, että
Langnetin listoille on lisätty Langnetissa mukana olevien yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulujen
sähköpostilistoja.
Todettiin nykyisen langnet-kaikki- ja kitu-listan päällekkäisyys ja kysyttiin, voisiko asialle tehdä
jotain. Asia jäi kitu-listaa hallinnoivien jyväskyläläisten pohdittavaksi.
Päätettiin, että nykymallisen Langnetin uusista käytännöistä tehdään täsmätiedotusta langnetkaikki-listalle.
Päätettiin, että Langnetin nimi ruotsiksi on Det nationella nätverket för forskarutbildning i
språkvetenskap, Langnet. Langnetin englanninkielinen nimeen päätettiin kysyä vielä natiivipuhujan
näkemystä.
13. Tapahtumia, joissa Langnet mukana
Todettiin, että Langnet on mukana Kielitieteen päivillä Oulussa 25.–27.5.2016. Tilaisuudessa
pidetään Langnet-kokoontuminen, siellä esiintyy Langnet-plenaristi Sanna Mustonen ja lisäksi
Langnet esittelee toimintaansa posterisession aikana omalla standillaan. Langnet on myös mukana
Oulussa 15.–19.8.2016 Eudaimonian kesäkoulussa, jossa esiintyy Langnet-plenaristi Janne Saarikivi.
Lisäksi pidetään Langnetin oma seminaaritapaaminen.

14. Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017
Vuonna 2017 toimintaa järjestetään rahoituksen mukaan. Mahdollisuuksien mukaan elokuussa
2017 pidetään Langnetin kesäkoulu Åbo Akademissa Turussa. Langnet osallistuu myös Kielitieteen
päiville (post doc -plenaristi, mahdollisesti standi ja seminaari). Seminaariryhmät toimivat
mahdollisuuksien mukaan. Toimintasuunnitelmasta keskustellaan lisää johtoryhmän syksyn 2016
kokouksessa.
15. Johtoryhmän seuraava kokoustarve syksyllä 2016
Päätettiin pitää seuraava johtoryhmän kokous syyskuun loppupuolella 2016. Tarkka aika sovitaan
Sumplissa toukokuussa.
16. Muut asiat
Todettiin, että Langnetin toiminta on lähtenyt siirtymätauon jälkeen hyvin käyntiin ja
koordinaattori on ottanut tehtävät haltuunsa.
17. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.05.

Helsingissä 6.5.2016

______________________________

________________________________

Matti Miestamo, pj.

Ulla Vanhatalo, siht.

______________________________

________________________________

Mona Forsskåhl, pöytäkirjantarkastaja

Ari Huhta, pöytäkirjantarkastaja

