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Tohtorikoulutusverkosto Langnet hakee SKR:n apurahaa vuonna 2018 järjestettävään aineisto- ja
tekstiseminaarien sarjaan. Rahoituksella mahdollistetaan se, että väitöskirjatutkijat 1) saavat palautetta
tutkimustyöstään yli yliopistorajojen ja 2) pääsevät osaksi kotimaista tiedeyhteisöä.

Mikä on Langnet:
Langnet on valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto, joka jakautuu neljääntoista
väitöskirjatutkijavetoiseen teemaryhmään. Vuosina 1998–2015 Langnet toimi OKM:n rahoittamana
tutkijakouluna. Tutkijakoulutoiminnan päätyttyä Langnet perustettiin uudelleen, nyt paikallisten
tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien muodostamaksi tohtorikoulutusverkostoksi. Verkostoon kuuluu yli 800
väitöskirjatutkijan lisäksi satoja ohjaajia ja muita tutkijoita, käytännössä kaikki suomalaiset ja Suomessa
toimivat kielentutkijat. Langnetin sähköpostilista tavoittaa valtaosan kielentutkijoista, ja sen kotisivuilta saa
runsaasti tietoa, http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/. Langnetin toiminta on itsenäistä ja
riippumatonta yliopistojen tulostavoitteista. Langnet on sitkeä, rohkea ja joustava toimija suomalaisen
kielentutkimuksen kentällä. Toimintaa leimaa yhteisöllisyys, innostuneisuus ja yhteinen kiinnostus kielen
ilmiöihin.

Mikä on Langnetin tavoite:
Langnetin tavoite on edistää korkeatasoista kielentutkimuksen tutkijakoulutusta ja tutkijoiden
verkostoitumista. Langnet on matalan kynnyksen tiedeyhteisö, jonka piiriin kaikki kieliaineiden jatko-
opiskelijat kuuluvat automaattisesti. Vertaistuki, tutkijayhteisöön sisälle pääseminen, ohjaajajäsenten
asiantuntemus ja erilaiset tapahtumat ovat väitöskirjatutkijoiden mukaan yhteisön parasta antia.

Mitä Langnetissa tapahtuu:
Langnet-verkosto järjestää tapahtumia projektiluonteisesti sitä mukaa kun se saa hankkeille rahoitusta.
Vuosina 2016-2017 Langnet on saanut taloudellista tukea toistaiseksi vain yhden valtakunnallisen
tutkijakoulutustapahtuman järjestämiseen, kun Suomen tiedekustantajien liitto myönsi apurahan
tiedejulkaisemisen ja -kirjoittamisen koulutuspäivään (lokakuu 2017). Toisaalta ilman rahaakin on pystytty
toimimaan.  Teemaryhmien vastuuhenkilöiden tapaamisessa lokakuussa 2017 todettiin, että osa Langnetin
neljästätoista teemaryhmästä on järjestänyt yksipäiväisiä aineisto- ja tekstiseminaareja käytännössä ilman
rahoitusta. Verkkoa on hyödynnetty sekä keskustelukanavana että tapahtumien striimauksessa. On
huomattava, että Langnet-verkoston eri toimijat järjestävät jatkuvasti erilaisia tapahtumia, joista
tiedotetaan verkoston sähköpostilistojen ja kalenterin kautta, http://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-
2019/events/.

Mihin nyt haetaan rahaa:
Langnet hakee SKR:ltä rahaa vuonna 2018 järjestettävään aineisto- ja tekstiseminaarien sarjaan. Yhdestä
kolmeen päivään kestävissä seminaaritapahtumissa jokainen paikalle tullut väitöskirjantekijä saa
perusteellista ja asiantuntevaa palautetta aineistostaan tai tekstistään muilta väitöskirjatutkijoilta ja
ohjaajilta. Seminaarit pyritään järjestämään paikkakunnalla, jossa on jo valmiiksi mahdollisimman paljon
osallistujia, tai jonkin alalla merkittävän tapahtuman yhteydessä. Teemaryhmiä kannustetaan järjestämään
seminaareja paikoissa, jotka tukevat palautetyöskentelyä (yliopistojen tutkimusasemat, leirikeskukset
tmv.). Ruokailuihin, matkoihin ja majoituksiin varattua rahaa voidaan näin käyttää myös kokouspaketteihin.
Sarjan toteutuksesta vastaavat seuraavat Langnetin teemaryhmät koordinaattorin avustuksella:

· Fonetiikka
· Historiallinen kielentutkimus, vanhat kielet ja tekstit
· Kielentutkimuksen metateoria (historia, filosofia, metodologia ym.)
· Kielidiskurssit ja keskustelut monikielisissä konteksteissa
· Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa
· Kielioppi, semantiikka ja typologia



· Kielten oppiminen ja opetus
· Kirjoitusjärjestelmät
· Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä
· Monikielisyys ja kielikontaktit
· Multimodaalisuus vuorovaikutuksessa ja toiminnassa
· Nimistöntutkimus
· Puhutun kielen tutkimus
· Teksti ja diskurssi

Miksi rahaa haetaan vuodelle 2018 juuri aineisto- ja tekstiseminaarien sarjaan:
Nyt on kasvamassa kielentutkijoiden sukupolvi, joilla ei vielä ole kokemusta valtakunnallisista aineisto- ja
tekstiseminaareista. Vuoden 2018 seminaarisarja pyrkii tavoittamaan erityisesti uusia, vuoden 2015 työnsä
aloittaneita väitöskirjatutkijoita. Näiden tapaamisten jälkeen työtä voidaan jatkaa myös verkossa. Useiden
Langnetin historiassa tehtyjen palautekyselyjen perusteella seminaaritapaamiset on koettu
väitöskirjatöiden etenemisen ja tutkijaksi kehittymisen kannalta erittäin tärkeäksi. Tekstiseminaarit ovat
erittäin kustannustehokkaita ohjausinstrumentteja. Oikealla hetkellä saadut neuvot, vertaistuki ja deadlinet
ovat palautteiden mukaan auttaneet projekteja suuresti eteenpäin.

Miksi Langnet hakee juuri säätiörahoitusta:
Verkostomuotoinen Langnet ei ole vuoden 2015 jälkeen ollut julkisen rahoituksen piirissä. Langnet-
verkosto vastaa täysin itse rahoituksensa hankkimisesta. Se sai Koneen Säätiöltä 120 000 euroa
koordinaattorin (50%) palkkaamiseen vuosiksi 2016–2019. Osa säätiöistä on melko suoraan ilmoittanut,
etteivät ne rahoita tohtorikoulutusverkostojen toimintaa.

Mikä on säätiörahoituksen tuoma lisäarvo tohtorikoulutusverkostoille:
Säätiörahalla tuetaan valtakunnallista verkostoitumista. Sillä ei sekaannuta paikallisten yliopistojen
tohtorikoulutukseen eikä sitä jaeta työhön, joka kuuluu yliopistojen tehtäviin. Yliopistojen halukkuus tukea
kotimaista verkostoitumista vaihtelee, eikä yliopistojen keskinäinen kilpailuasetelma helpota tilannetta.
Moni yliopisto ei maksa väitöskirjatutkijoille matkakuluja etenkään kotimaahan. Langnet-verkoston
kanavoima säätiörahoitus mahdollistaa ruohonjuuritason tutkijakohtaamisia – ja tuo valtavasti lisäarvoa
tutkijakoulutukselle.

Yhteenveto:
Langnet hakee Kulttuurirahastolta vuoden 2018 aineisto- ja tekstiseminaarien sarjan järjestämiseen 24640
euroa, yleiskustannusosuus (15%) mukaan lukien 28 988 euroa.


