Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän kokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.5.2018 klo 14.00
Paikka: Helsingin yliopisto, Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40, Helsinki
Läsnä: Grünthal Riho (tuli 14.07), Kolehmainen Leena, Kunnas Niina (lähti kello 15.11), Miestamo Matti pj.,
Nevala Minna, Nikanne Urpo, Riionheimo Helka, Vanhatalo Ulla siht.

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
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Nevala ja Leena Kolehmainen.
5. Katsaus toimintaan 5/2017–4/2018
Käytiin läpi Langnetin toimintaa kuluneen vuoden aikana. Loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018
aikana Langnetin toimintaan on kuulunut toimintakäsikirjan mukaisesti yhteyksien luomista
kielentutkijoiden välille, verkoston toimijoiden tapahtumista tiedottamista ja Langnetin omien
tapahtumien järjestämistä.
Langnetissa on toiminut 14 teemaryhmää. Näiden toimintaa ovat ohjanneet noin kuusijäseniset
vetäjätiimit. Ryhmillä on omat alasivut Langnetin kotisivuilla ja omat sähköpostilistat. Osa ryhmistä
on järjestänyt seminaareja ja muita tapaamisia. Vuonna 2018 ryhmillä on käytettävissä aineisto- ja
tekstiseminaarien järjestämiseen Kulttuurirahaston myöntämää apurahaa noin 1500 euroa per
ryhmä. Apurahan määrä on yhteensä 25 000 euroa, josta yleiskustannusosuuden jälkeen
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käytettävissä on 21 250 euroa. Ryhmien vetäjät kokoustivat ryhmätoiminnan kokemuksista ja
ideoista Helsingissä lokakuussa 2017.
Langnet osallistui vuoden 2017 Kielitieteen päiville Jyväskylässä. Langnet-plenaarin aiheesta
Kielten dokumentaatio suomalaisen kenttätyöperinteen kontekstissa: esimerkkinä wutunin kieliopin
kuvaus piti Erika Sandman Helsingin yliopistosta. Langnetin keskustelutilaisuudessa käytiin läpi
kokemuksia uusista teemaryhmistä sekä ideoitiin tulevaa toimintaa. Konkreettisina toiveina
esitettiin mm. tuoreen väitöskirjatutkijan Langnet-tietopakettia (löytyy nyt Langnetin kotisivuilta),
yhteiskirjoittamista nuorempien ja varttuneempien tutkijoiden kesken (tähän vastaa ensimmäisenä
KäTu-ryhmän artikkelisenssit) sekä kotimaisten kielitieteellisten yhdistysten, tapahtumien ja lehtien
esittelyä väitöskirjatutkijoille (tämä toteutui lokakuussa 2017 tiedekirjoittamisen päivässä).
Virittäjä ja Langnet järjestivät tiedekirjoittamisen ja -julkaisemisen koulutuspäivän 12.10.2017.
Posterinäyttelyssä oli mukana lisäksi AFinLA, Neuphilologische Mitteilungen, Puhe ja kieli,
Sananjalka, SKS, SKY Journal of Linguistics ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
taustaorganisaatioineen. Suomen tiedekustantajien liitto myönsi tapahtumalle 4035 euron
suuruisen apurahan. Pääkouluttajina toimivat Virittäjän entiset päätoimittajat Anne Mäntynen ja
Tiina Onikki-Rantajääskö, kirjoituspajassa olivat ohjaajina Anne Mäntynen sekä Anna Solin ja Hanna
Lappalainen. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 58 henkeä, joista 44 oli opiskelijoita seitsemästä eri
yliopistosta. Tapahtuma myös striimattiin. Palaute oli erittäin positiivista.
Johtoryhmä kokoontui toukokuussa 2017 Jyväskylässä. Lisäksi johtoryhmä piti kaksi
sähköpostikokousta. Verkoston yliopiston koulutusohjelma- ja henkilövaihdosten myötä myös
Langnetin johtoryhmässä tapahtui henkilövaihdoksia. Ajantasaiset tiedot johtoryhmän
kokoonpanosta ja henkilövaihdoksista löytyvät Langnetin kotisivuilta.
Langnet-kaikki-lista on vakiintunut kotimaisen kielentutkimuksen viestintäkanavaksi. Langnetin
tapahtumakalenteri on myös ollut vilkkaassa käytössä. Tarkastelujaksolla 5/2017-4/2018
kalenterissa on tapahtumatietoja seuraavasti:
Langnetin teemaryhmien tapaamiset 8
Langnetin järjestämät tapaamiset (keskustelutilaisuus, koulutuspäivä, PoDoCo) 3
Väitökset 26
Muut tapahtumat (konferenssit, seminaarit, vierailuluennot, kokoukset jne.) 135
Kalenterin lisäksi Langnetin sivuilla on ilmoitettu noin 70 tutkijaseminaaritietoa. (Näistä vain yksi
muualla kuin HY:ssä!) Jatkokoulutukseen sopivia kurssitietoja on noin 20 (osa ulkomaisia).
Keväällä 2017 alkanut mentorointikokeilu päättyi onnistuneesti lokakuussa 2017. Kokemuksia
saatiin kolmesta mentorointiryhmästä, joissa oli mukana viisi mentoria ja kymmenen aktoria.
Osa kohtien 6–8 keskustelusta oli päällekkäistä.

6. Katsaus rahoitustilanteeseen
Todettiin Koneen Säätiön nelivuotisen apurahan jatkuminen (30 000 euroa vuodessa). Todettiin
Suomen Kulttuurirahaston myöntämä apuraha Langnetin teemaryhmien aineisto- ja
tekstiseminaareille vuodelle 2018 (25 000 euroa). Mahdollinen ylijäämä voidaan käyttää samaan
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tarkoitukseen myös vuoden 2019 puolella. Todettiin Suomen tiedekustantajien liiton Virittäjälle
myöntämä apuraha Langnetin koulutuspäivää varten syksyllä 2017 (4 035 euroa). Todettiin, että
syksyllä 2018 jätetään uusi rahoitushakemus Suomen Kulttuurirahastolle. Yhteistyössä
tiedejulkaisijoiden kanssa pyritään saamaan apuraha tiedejulkaisemisen koulutuspäivää varten
vuodelle 2019.
7. Toiminta- ja rahoitussuunnitelma 2018–2019
Hyväksyttiin loppuvuoden 2018 ja vuoden 2019 toiminta- ja rahoitussuunnitelma, ks. Liite 1 (tämän
pöytäkirjan lopussa).
8. Keskustelua Langnetin jatkosta 2019 jälkeen
Todettiin nykyisen Langnet-kauden ja Koneen Säätiön rahoituksen päättyvän vuoden 2019 lopussa.
Todettiin kielentutkijayhteisön yleisen tahtotilan puoltavan Langnetin toiminnan jatkumista.
Keskusteltiin Langnetin johtajan ja kotiyliopiston valinnasta kaudelle 2020–2023. Langnetin
toimintakäsikirjan mukaan Langnetin johtajan valitsee ohjaajien kokous. Todettiin, että uuden
johtajan tulisi olla tiedossa toukokuussa 2019, jolloin hän voi osallistua seuraavan kauden
rahoitushakemusten laatimiseen. Valintaprosessin suunnittelu lisättiin johtoryhmän
sähköpostikokouksen esityslistalle alkuvuoteen 2019.
Keskusteltiin Langnetin toimintaedellytyksistä jatkossa ja todettiin, että toimiakseen hyvin verkosto
tarvitsee osa-aikaisen koordinaattorin. Koordinointivastuun pilkkominen esimerkiksi
väitöskirjatutkijoiden hoidettavaksi todettiin vaarantavan verkoston toiminnan. Keskusteltiin eri
rahoitusvaihtoehdoista ja ehdotettiin, että Koneen Säätiöltä haetaan rahoitusta Langnetin
koordinointia varten myös tulevalle kaudelle. Samalla kuitenkin varaudutaan Langnetin toimintojen
jatkamiseen myös vaihtoehtoisilla tavoilla.
Keskusteltiin rahoitustilanteiden kehityksestä Langnet-verkoston yliopistoissa ja kielentutkimuksen
jatkokoulutuksessa. Todettiin, että parin vuoden takainen epävarmuus on osassa yliopistoja
tasaantunut, vaikka joissakin tilanne on kielentutkimuksen kannalta edelleen hyvin vaikea. Osa
yliopistoista voisi nyt olla valmis rahoittamaan Langnet-verkoston toimintaa tai järjestämään
kielentutkimuksen kesäkouluja, joihin myös muut yliopistot voisivat lähettää väitöskirjatutkijoitaan.
Erilaisista tilanteista johtuen Langnetille asetetut toiveet ovat erilaisia.
Keskusteltiin Langnetin toiminnan suuntaamisesta ja mitoittamisesta. Todettiin
väitöskirjatutkijoiden oman aktiivisuuden ratkaiseva merkitys osallistumisessa.
9. Johtoryhmän seuraava kokous
Päätettiin kokoontua seuraavan kerran vuoden 2019 Kielitieteen päivien yhteydessä Joensuussa.
Johtoryhmän kokous pidetään Langnetin keskustelutilaisuuden eli ”yleiskokouksen” ja ohjaajien
kokouksen jälkeen. Sitä ennen pidetään sähköpostikokous alkuvuonna 2019 Langnetin jatkosta ja
johtajavalinnan järjestelyistä.
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10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.49.

Helsingissä 16.5.2018
______________________________
Matti Miestamo, pj.

________________________________
Ulla Vanhatalo, siht.

______________________________
Leena Kolehmainen, pöytäkirjantarkastaja

________________________________
Minna Nevala, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Liite 1. Toiminta- ja rahoitussuunnitelma 2018-2019
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Liite 1. Langnetin johtoryhmän kokouksen 9.5.2018 pöytäkirja
Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet

Toiminta- ja rahoitussuunnitelma syksy 2018–2019
Tämä toiminta- ja rahoitussuunnitelma pohjautuu Langnetin johtoryhmän vuodelle 2017-2018
hyväksymään toiminta- ja rahoitussuunnitelmaan, jota on jatkettu vuoden 2019 loppuun.
Langnetin toimintaan kuuluu toimintakäsikirjan mukaisesti yhteyksien luomista kielentutkijoiden välille,
verkoston toimijoiden tapahtumista tiedottamista ja Langnetin omien tapahtumien järjestämistä.
•

•

•

•

•

Langnetin perustoiminnot. Perustoimintoja (tapahtumista tiedottaminen, kotisivujen ylläpito,
johtoryhmätyöskentely) jatketaan. Päätettiin kannustaa kielitieteellisten tapahtumien järjestäjiä
striimaamaan esityksiä.
Seminaarit tai muut teemaryhmien tapaamiset. Langnetin teemaryhmät järjestävät seminaareja
tai muuta toimintaa itsenäisesti verkossa tai kasvokkain. Vuonna 2018 ryhmät saavat SKR:n
myöntämää rahoitusta aineisto- ja tekstiseminaarien järjestämiseen noin 1500 euroa ryhmää
kohden. Apurahan määrä on yhteensä 25 000 euroa, josta yleiskustannusosuuden jälkeen
käytettävissä on 21 250 euroa. Seminaareja on suositeltu järjestettäväksi muiden tapahtumien tai
tutkijavierailujen yhteydessä. Jos rahoitusta jää yli vuodelta 2018, sitä voidaan käyttää samaan
tarkoitukseen vuonna 2019.
Kielitieteen päivät. Langnet osallistuu Joensuussa toukokuussa 2019 järjestettäville Kielitieteen
päiville. Ohjelmaan esitetään aiempien vuosien tapaan Langnetin keskustelutilaisuutta. Samassa
yhteydessä järjestetään myös ohjaajien kokous, joka valitsee Langnetille johtajan kaudelle 20202013. Keskusteltiin Langnet-plenaristista, joka perinteen mukaan on valittu seuraavan vuoden
Kielitieteen päivät järjestävästä yliopistosta. Tavanomaisen konferenssikierron mukaan vuoden
2020 Kielitieteen päivät järjestetään Tallinnassa. Plenaristiasia jätettiin vuoden 2019 ja 2020
Kielitieteen päivien järjestäjien keskusteltavaksi. Teemaryhmiä rohkaistaan järjestämään päivien
ohjelmaan sisältyviä työpajoja. Kielitieteen päivien järjestäjille ehdotetaan erillisen Langnetseminaaripäivän järjestämistä Kielitieteen päivien yhteyteen.
Tiedekirjoittamisen ja tietosuojan koulutustapahtuma 2019. Kaksipäiväisen tapahtuman aiheina
ovat kielentutkijoille suunnattu tietosuojakoulutus ja englanninkielinen tiedekirjoittaminen ja julkaiseminen. Tapahtuma järjestetään yhdessä tiedekustantajien (Kotikielen Seura, SUS, SKY,
Suomen Kielen Seura, mahdollisesti myös Kotus) kanssa, ja sitä varten haetaan Suomen
tiedekustantajien liiton apurahaa. Päätettiin kuitenkin odottaa kansallisen lainsäädännön
valmistumista ennen suunnitelman jatkokehitystä.
Kielentutkimuksen kesäkoulu elokuussa 2019. Kesäkoulussa on kielitieteellisiä kursseja ja
kaksipäiväinen yleistajuistamisen työpaja. Kielitieteellisten kurssien aiheet ja puhujat ideoidaan
yhdessä Langnetin teemaryhmien vetäjien kanssa. Yleistajuistamisen työpaja jakautuu
keskustelutyöpajaan ja kirjoitustyöpajaan. Keskustelutyöpajassa tavoite on oppia 1) löytämään
kielentutkimuksen kannalta kiinnostavia kysymyksiä muiden alojen tutkijoiden tai
yhteiskunnallisten toimijoiden kentiltä ja 2) kertomaan omasta tutkimuksesta vastaanottaja
huomioiden. Kirjoitustyöpajassa tavoite on oppia yleistajuisten tekstien kirjoittamista, aiheina
voivat olla esim. luova tieteellinen kirjoittaminen sekä sanomalehti- ja blogitekstit. Yleisempänä
tavoitteena on saada lisää näkyvyyttä kielellistä asiantuntemusta vaativissa asioissa julkisessa
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•
•

•

keskustelussa. Työpajoihin pyritään saamaan mukaan toimittajia, muiden alojen tutkijoita sekä
yhteiskunnallisia toimijoita. Väitöskirjatutkijoiden toivotaan jatkavan itsensä kouluttamista
tapahtuman jälkeen esimerkiksi verkostoitumalla kielentutkimuksen ulkopuolella oleviin tahoihin
tai osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun perinteisessä tai sosiaalisessa mediassa.
Langnetin teemaryhmät voivat halutessaan järjestää oulun yhteyteen oman tekstiseminaarinsa.
Kesäkouluun haetaan rahoitusta SKR:ltä. [Åbo Akademi on alustavasti luvannut kesäkoulun
käyttöön tilat maksutta.]
HELSLANGin kaamosseminaari. Selvitetään mahdollisuutta yhteistyöhön Langnetin teemaryhmien
tekstiseminaarien kanssa sekä syksyllä 2018 että syksyllä 2019.
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.
Ryhmämentorointiohjelman jatkaminen. Ryhmämentorointia jatketaan ja laajennetaan
myönteisten kokemusten perusteella.

Rahoitussuunnitelma 2018–2019
•

•
•
•

•

Langnetin käytössä on Koneen Säätiön vuonna 2015 myöntämä apuraha (30 000 euroa vuodessa),
jolla kustannetaan koordinaattorin (50%) palkka. Rahoitus päättyy vuoden 2019 lopussa. Vuoden
2019 aikana on päätettävä jatkorahoituksen hakemisesta.
Teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaareihin vuodelle 2018 on käytössä Suomen
kulttuurirahaston myöntämä apuraha (yleiskustannusosuuden jälkeen 21 250 euroa).
Vuodelle 2019 haetaan SKR:ltä rahoitusta kesäkouluun.
Suomen tiedekustantajien liitolta haetaan apurahaa tiedekirjoittamisen koulutuspäivälle
alkuvuodelle 2019. Hakijana on jokin tiedekustantajien liiton jäsenseura, hakemus valmistellaan
yhteistyössä Langnetin kanssa.
Rahoituksen hakemisen strategiaa kehitetään edelleen aiempien hakujen kokemusten perusteella.
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