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Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän kokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.5.2019 klo 13.15
Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, kokoushuone AG107, Agora
Läsnä: Huhta Ari (etänä, tuli 13.55), Kolehmainen Leena, Miestamo Matti pj., Nikanne Urpo (etänä), Niva
Heidi, Riionheimo Helka, Vanhatalo Ulla siht.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohta 7 Tampereen yliopiston edustuksesta Langnetin johtoryhmässä.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Kolehmainen ja Heidi Niva.

5. Katsaus toimintaan 5/2018–4/2019

Käytiin läpi Langnetin toimintaa kuluneen vuoden aikana. Vuosina 2018 ja 2019 Langnetin
toimintaan on kuulunut toimintakäsikirjan ja toimintasuunnitelman mukaisesti yhteyksien luomista
kielentutkijoiden välille, verkoston toimijoiden tapahtumista tiedottamista ja Langnetin omien
tapahtumien järjestämistä.

Ryhmien toiminta
Langnetissa on 15 teemaryhmää. Näiden toimintaa ovat ohjanneet noin kuusijäseniset vetäjätiimit.
Ryhmillä on omat alasivut Langnetin kotisivuilla ja omat sähköpostilistat. Vuosina 2018 ja 2019
ryhmillä on ollut käytettävissä aineisto- ja tekstiseminaarien järjestämiseen Kulttuurirahaston
myöntämää apurahaa yhteensä noin 1500 euroa per ryhmä. Apurahan määrä on yhteensä 25 000
euroa, josta yleiskustannusosuuden jälkeen käytettävissä on ollut 21 250 euroa. Teemaryhmät ovat
olleet aktiivisia ja järjestäneet kuluneen vuoden aikana (5/2018-4/2019) yhteensä 11 seminaaria.

Kielitieteen päivien tapahtumat
Langnet osallistui vuoden 2018 Kielitieteen päiville Helsingissä. Langnet-plenaarin aiheesta
Murrehaastattelupuheen avoimet persoonaviittaukset: Vuorovaikutuslingvistinen lähestymistapa
rajamurteiden murresyntaksiin piti Milla Uusitupa Joensuun yliopistosta. Langnetin
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keskustelutilaisuudessa ideoitiin tulevaa toimintaa, erityisesti tiedekirjoittamisen ja tietosuojan
koulutustapahtumaa (tätä ei toistaiseksi ole järjestetty, kun kansallinen lainsäädäntö on vielä
kesken) sekä kesän 2019 kesäkoulua (järjestetään Kulttuurirahastolta saadulla apurahalla elokuussa
2019).

Kaamosseminaari 2018
Langnet järjesti yhdessä HELSLANGin kanssa Kaamosseminaarin Helsingissä 13.-14.12.2018.
Tapahtumaan osallistui yhteensä noin sata väitöskirjatutkijaa ja ohjaajaa eri puolilta Suomea.

Johtoryhmä
Johtoryhmä kokoontui toukokuussa 2019 Helsingissä. Lisäksi johtoryhmä piti kaksi
sähköpostikokousta syyskuussa 2018 sekä verkkokokouksen tammikuussa 2019. Verkoston
yliopistojen koulutusohjelma- ja henkilövaihdosten sekä väitöskirjatutkijoiden työtilanteiden
muuttumisen myötä myös Langnetin johtoryhmässä tapahtui henkilövaihdoksia. Ajantasaiset tiedot
johtoryhmän kokoonpanosta ja henkilövaihdoksista löytyvät Langnetin kotisivuilta.

Viestintä
Langnet-kaikki-lista ja Langnetin tapahtumakalenteri ovat olleet vilkkaassa käytössä.
Tarkastelujaksolla 5/2018-4/2019 kalenterissa on ollut tapahtumatietoja seuraavasti:
Langnetin järjestämät tapaamiset 13
Väitökset 17
Muut tapahtumat (konferenssit, seminaarit, vierailuluennot, kokoukset jne.)  141

Kalenterin lisäksi Langnetin sivuilla on ilmoitettu noin 69 tutkijaseminaaritietoa (syyslukukausi 2018
ja kevätlukukausi 2019). Tutkijaseminaaritiedoista 8 oli Itä-Suomen yliopistosta, 8 Turun
yliopistosta tai Åbo Akademista ja loput Helsingin yliopistosta. Jatkokoulutukseen sopivia
kurssitietoja on noin 15 (osa ulkomaisia).

Mentorointiohjelma
Vuoden 2017 mentorointikokeilua seurannut mentorointiohjelma käynnistyi kevättalvella 2019.
Ohjelmassa on ollut kolme ryhmää.

Kesäkoulun 2019 valmistelu
Langnet sai Kulttuurirahastolta 29 000 euron apurahan kesäkoulun järjestämiseen. Kesäkoulu
järjestetään 19.-23.8.2019 Turussa Åbo Akademin tiloissa. Alkuvuoden 2019 aikana on tehty
runsaasti kesäkoulun valmistelutyötä.

6. Katsaus loppuvuoden 2019 toimintaan ja rahoitustilanteeseen

Todettiin Koneen Säätiön nelivuotisen apurahan jatkuminen (30 000 euroa vuodessa, käytetty osa-
aikaisen koordinaattorin palkkaamiseen). Todettiin Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2018
myöntämän apurahan (25 000 euroa) Langnetin teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaareille
olevan edelleen käytössä. Todettiin Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2019 myöntämän apurahan
(29 000 euroa) käyttäminen kesäkouluun elokuussa 2019. Todettiin kesäkoulun valmistelujen
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olevan pitkällä. Ilmoittautumisaikaa on toukokuun loppuun, ja ilmoittautuneita oli kokoukseen
mennessä 30.

7. Tampereen yliopiston edustus Langnetin johtoryhmässä

Tampereen yliopiston henkilöstövaihdosten vuoksi Minna Nevala jättää paikkansa Langnetin
johtoryhmässä. Hänen tilalleen tulee Johannes Riquet.

8. Alustava keskustelu toiminta- ja rahoitussuunnitelman päälinjoista 2020-2023

Keskusteltiin tulevan Langnet-kauden 2020-2023 suunnasta. Åbo Akademista tulee Urpo Nikanteen
johtajaksi valitsemisen myötä Langnetin seuraava kotiyliopisto. Todettiin, että nykyisenlainen
toiminta on ollut pääsääntöisesti hyvää ja toimivaa. Samalla todettiin, että rahoittajat haluavat
rahoittaa uusia avauksia, ja tällaisia tarvitaan toimintasuunnitelmaan ja rahoitushakemuksiin. Åbo
Akademi on luvannut tarjota työtilat uudelle koordinaattorille. Palkkarahoitus ja toimintarahoitus
on haettava säätiöiltä.

Keskusteltiin mahdollista uusista toimintamuodoista. Uutena avauksena esillä oli
väitöskirjatutkijoiden kotimainen Erasmus-tyyppinen ohjelma, jossa väitöskirjatutkijat vierailisivat
kotimaisissa yliopistoissa opettamassa tutkimaansa aihetta. Keskusteltiin myös siitä, voisivatko
väitöskirjatutkijat yhdessä tuottaa jotakin, esimerkiksi kielentutkimusta yleistajuistavia kirjoja
lukiolaisille. Lisäksi korostui Langnetin mahdollisuus tarjota kieliaineiden sisältökursseja ja
mahdollisuus tukea kansainvälisiä kontakteja. Keskusteltiin myös siitä, tulisiko seuraavan Langnet-
kauden johtoryhmässä olla väitöskirjatutkijoiden edustus jokaisesta verkostossa mukana olevasta
yliopistosta. Tämä päätettiin jättää uuden kauden toimijoiden pohdittavaksi.

Päätettiin lähettää lyhyet kyselyt tähänastista toiminnasta ja tulevista toiveista Langnetin
johtoryhmälle, väitöskirjatutkijoille, teemaryhmien vetäjille ja ohjaajille. Alustavasti päätettiin
hakea Koneen Säätiöltä rahoitusta osa-aikaiselle koordinaattorille ja Suomen Kulttuurirahastolta
rahoitusta toimintaan. Koordinaattori ja johtaja ovat menossa keskustelemaan Koneen Säätiön
apurahaneuvontaan Langnetin rahoitusmahdollisuuksista. Keskustelusta lähetään terveiset
johtoryhmälle. Tarkistetaan myös verkostojen rahoittamiseen aiemmin kielteisesti suhtautuneiden
säätiöiden nykyinen kanta mahdollisiin rahoitushakemuksiin. Päätettiin, että syksyn 2019
rahoitushakemusten luonnokset tulevat verkon kautta johtoryhmän kommentoitavaksi.

Keskustelun lopuksi todettiin, että myös tulevalla kaudella Langnet-verkoston tärkein tehtävä on
tukea väitöskirjaprosessia. Kaikki toiminta on suunniteltava tämän tavoitteen mukaisesti.

9. Johtoryhmän seuraava kokous

Päätettiin jättää seuraavan kokoontumisen ajankohta johtajan ja koordinaattorin harkittavaksi.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.
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11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.41.

Helsingissä 22.5.2019

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

______________________________ ________________________________
Leena Kolehmainen, pöytäkirjantarkastaja Heidi Niva, pöytäkirjantarkastaja


