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Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän verkkokokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 11.12.2019 klo 10.00–12.00

Osallistujat: Riho Grünthal, Ari Huhta (saapui klo 10.05), Leena Kolehmainen, Niina Kunnas, Matti
Miestamo (pj.), Urpo Nikanne (saapui klo 10.17) Heidi Niva, Helka Riionheimo, Ulla Vanhatalo (siht.)

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Langnetin toimintakäsikirjan (3.1) mukaan Langnetin johtoryhmä voi päättää asioista myös
internetin välityksellä pidettävissä kokouksessa. Johtoryhmän jäsenet hyväksyivät kokouksen
pitämisen Zoom-palvelussa.  Johtoryhmäläiset valitsivat joulukuun kokouspäivän Doodlen kautta
lokakuussa 2019. Kokouksen päivämäärä vahvistettiin koordinaattorin lähettämällä sähköpostilla
14.10.2019.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.04. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Kohtaan 10 lisättiin asia vieraiden kielten kirjallisuustieteen
teemaryhmäehdotuksesta. – Kokouksen aikana asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin Urpo
Nikanteen myöhästymisen vuoksi siten, että kohdat 8 ja 9 käsiteltiin ennen kohtaa 5.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Riho Grünthal ja Helka Riionheimo.

4. Katsaus toimikauteen 2016–2019

Keskusteltiin päättyvästä toimikaudesta ja rahoitustilanteesta. Todettiin Langnetin toiminnan
tulleen raportoiduksi kotisivujen ja erityisesti sivuilla näkyvien johtoryhmän pöytäkirjojen kautta.
Todettiin kesäkoulun 2019 Åbo Akademissa onnistuneen hyvin. Todettiin Suomen
Kulttuurirahaston vuonna 2018 Langnetin teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaarien sarjaa
varten myöntämää rahoitusta olevan vielä jäljellä. Päätettiin ehdottaa SKR:lle rahan käytön
jatkamista samaan tarkoitukseen vuonna 2020. Rahan hallinnointi pysyy Helsingin yliopistossa ja
Matti Miestamon vastuulla, mutta käytännön koordinointi tapahtuu vuoden 2020 alusta alkaen
Åbo Akademissa. Johtoryhmää ja Langnetin teemaryhmiä tiedotetaan SKR:n rahan tilanteesta
mahdollisimman pian.
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5. Langnetin toimikauden 2020–2023 tilanne

Todettiin Koneen Säätiön 5.12.2019 ilmoittamat apurahapäätökset. Langnet sai alkavalle
nelivuotiskaudelle rahoitusta yhteensä 100 000 euroa, mikä on noin kolmasosa haetusta
rahoituksesta. Keskusteltiin tämän tiedon valossa Langnetin toimikaudesta 2020–2023.

Todettiin, että tärkein rahoitettava asia on Langnetin koordinointi. Urpo Nikanne valmistelee
uuden osa-aikaisen tai tuntiperustaisen koordinaattorin palkkaamista Åbo Akademissa vuodelle
2020. Päätettiin tarkastella koordinointijärjestelyä vuoden 2020 kokemusten perusteella uudestaan
ja tehdä tarvittaessa muutoksia vuodelle 2021. Seuraavaksi tärkein rahoituskohde on
teemaryhmien toiminnan tukeminen. Todettiin, että tätä pyritään jatkamaan ensisijaisesti kohdassa
4 mainitulla tavalla. Teemaryhmiä rohkaistaan myös videokokoontumisiin.

Todettiin, että Koneen Säätiön hakua varten valmistellussa toimintasuunnitelmassa on hyviä
hankkeita, joita ei tässä rahoitustilanteessa pystytä toteuttamaan. Urpo Nikanne ja Langnetin uusi
koordinaattori pyrkivät etsimään uusia rahoitusmahdollisuuksia kielentutkimusta yleistajuistavalle
Kieli ulos! -kampanjalle ja väitöskirjatutkijoiden opetusvierailuja toteuttavalle Lönnrot-ohjelmalle.
Mahdollisina rahoittajatahoina tuli esiin Opetushallitus.

Todettiin, että Langnetin nykyinen johtoryhmä jatkaa kaudella 2020–2023 entisenlaisena
väitöskirjatutkijoiden edustajia lukuun ottamatta. Nykyisten edustajien Heidi Nivan ja Marjukka
Käsmän tilalle tulevat toukokuussa 2019 valitut Tuuli Ahonen ja Tiina Eilittä.

Todettiin, että toimikaudella 2020–2023 Langnet pyrkii jatkamaan tähän mennessä hyväksi
havaittua toimintakulttuuria.

6. Langnetin koordinoinnin siirtyminen Helsingin yliopistosta Åbo Akademiin

Todettiin Langnetin koordinointivastuun siirtyminen Helsingin yliopistosta Åbo Akademiin vuoden
2019 päättyessä. Myös Langnetin kotisivut siirretään Åbo Akademin palvelimelle. Keskusteltiin
Langnetin paperisen arkiston tilanteesta ja arkistointiin liittyvistä näkökohdista. Annettiin
arkistointistrategian jatkopohdinta ja arkistoasiantuntijoiden konsultointi Urpo Nikanteen
tehtäväksi. – Langnetin nykyinen koordinaattori Ulla Vanhatalo lähettää langnet-kaikki-listalle
Langnetin koordinoinnin siirtymistä koskevan uutiskirjeen.

7. Langnetin kesäkoulu 2020

Langnet on hakenut vuoden 2020 kesäkoulua varten rahoitusta Suomen Kulttuurirahastolta. Tieto
rahoituspäätöksestä tulee helmikuussa 2020. Mikäli myönteinen rahoituspäätös tulee, Urpo
Nikanne valtuutettiin aloittamaan käytännön valmistelut välittömästi. Jos rahoitusta myönnetään
vähemmän kuin haettiin, kurssisuunnitelmien muokkauksista voidaan keskustella johtoryhmän
sähköpostilistalla, mutta erillistä kokousta ei tarvita. Ennakkotieto Åbo Akademissa 10. –14.8.2020
mahdollisesti pidettävästä kesäkoulusta on jo näkyvissä Langnetin toimintakalenterissa.

8. Kielitieteen päivien 2020 Langnet-plenaristi

Todettiin Tampereen Kielitieteen päivien järjestäjien kutsuneen 2020 Langnet-plenaristiksi Jenny
Paanasen Turun yliopistosta.
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9. Langnetin väitöskirjatutkijoiden kokous, vapaamuotoinen yleiskokous sekä johtoryhmän kokous
Kielitieteen päivillä 2020

Päätettiin pitää Kielitieteen päivillä 6.–8.5.2020 Tampereella perinteiseen tapaan Langnetin
väitöskirjatutkijoiden kokous, vapaamuotoinen yleiskokous sekä johtoryhmän kokous. Kokousten
ajankohdat päätetään Kielitieteen päivien muun ohjelman täsmentyessä.

10. Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin Utulingin johtajavalinnasta vuoden 2019 päättyessä ja tämän mahdollisesta
vaikutuksesta Langnetin johtoryhmän kokoonpanoon. Asiaan palataan tarvittaessa alkuvuonna
2020.

Keskusteltiin Leena Kolehmaisen puheenvuoron pohjalta vieraiden kielten kirjallisuustieteen
teemaryhmän perustamisesta Langnetiin. Todettiin, että Langnetiin kuuluu eri yliopistojen
erilaisten tohtorikoulutusjärjestelyjen myötä myös muiden kuin kieliaineiden väitöskirjatutkijoita.
Todettiin myös, että yhteistyö kielentutkimuksen rajoilla olevien tieteenalojen kanssa on
perusteltua ja toivottavaakin. Tehtiin periaatepäätös, että Langnetiin voidaan perustaa myös
kielentutkimusta leikkaavia teemaryhmiä. Näiden teemaryhmien vetäjien toivotaan kiinnittävän
erityistä huomiota siihen, että kieli tai kielentutkimus näkyy teemaryhmän nimessä ja ryhmän
kuvauksessa. Teemaryhmiä rohkaistaan yhteistyöhön Langnetin muun toiminnan kanssa.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.27.

Helsingissä 11.12.2019

________________________________ ______________________________

Matti Miestamo, pj. Ulla Vanhatalo, siht.

________________________________ _______________________________

Riho Grünthal, pöytäkirjantarkastaja Helka Riionheimo, pöytäkirjantarkastaja


