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Kooste Langnetin yleiskokouksesta 3.12.2021  

 

Langnetin vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, ns. yleiskokous, järjestettiin osana 

joulukoulua 3.12.2021 klo 9–10 etäyhteydellä. Zoom-tilaisuudessa oli läsnä 15 henkeä. 

 

Kokouksen tavoitteena oli kertoa ajankohtaiset Langnet-kuulumiset ja kuulla langnetlaisten 

toiveita ja palautetta toiminnasta. 

Katsaus toimintakauteen 2020–2023 tähän saakka 

Koko toimintakautta tähän mennessä on leimannut koronapandemia. Ikävässä tilanteessa on 

ollut jotain positiivistakin: olemme oppineet järjestämään etätapahtumia ja huomanneet, että 

toimintaa voidaan pitää yllä myös poikkeusoloissa. 

Langnetin taloudellinen tilanne 

Kaudella 2020–2023 Langnetin toimintaa rahoittaa Koneen Säätiö. 100 000 euron myöntöä 

on käytettävissä 25 000 per vuosi. Rahoitus käytetään ensisijaisesti puolipäiväisen 

koordinaattorin palkkaan. Koneen rahoituksen lisäksi Faro-säätiö on myöntänyt Langnetille 

5000 euroa kesäkouluun. 

Vuonna 2021 on käytetty edelleen rippeitä SKR:n edelliselle toimintakaudelle (2019–2019) 

myöntämistä avustuksista. Näitä varoja on säätiön hyväksynnällä käytetty alkuperäistä 

hakemusta vastaavaan tarkoitukseen: teemaryhmien aineisto- ja tekstiseminaareihin sekä 

kesä- ja joulukouluun. Vuoden 2021 jälkeen erillistä teemaryhmätoimintaan varattua tukea ei 

kuitenkaan enää ole käytettävissä. 

Koordinaattori ja johtoryhmä 

Koordinaattorina vuonna 2020 on toiminut FT Laura Ivaska ja vuonna 2021 FT Aino Liira. 

Liiran siirtyessä tutkimustehtäviin Langnetin uutena koordinaattorina vuoden 2022 alusta 

aloittaa FM Lotta Aarikka. 

Langnetin johtoryhmään kuuluu Langnetin johtajan sekä koordinaattorin lisäksi edustajia 

kaikista yliopistoista, joissa on kielentutkimukseen liittyvä tohtoriohjelma. Johtoryhmä 

kokoontuu tarvittaessa, n. 4 kertaa vuodessa, yleensä sähköisesti. 

Tapahtumat 

Toimintakaudella on järjestetty koko Langnetin kattavia tapahtumia kahdesti vuodessa: kesä- 

ja joulukoulu, jotka on pidetty yksi- tai kaksipäiväisinä tilaisuuksina joko kokonaan 

etäyhteyksin tai hybridimallilla. Sopivaa tiheyttä ja toimintamuotoja voidaan jatkossa pohtia. 

Jonkinlainen hybridimalli jäänee käyttöön tulevaisuudessa. 

Teemaryhmät 

Langnetin teemaryhmät ovat jälleen aktivoituneet ja muutamia uudistuneita tai uusia 

ryhmiäkin on perustettu: Kielidiskurssit- ja Multimodaalisuus-ryhmät yhdistyivät uudeksi 

Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa -ryhmäksi. Lokakuussa 2021 

aloitti toimintansa uusi teemaryhmä Kirjallisuus ja kieli, jolle oli tarvetta, sillä useissa kielten 

oppiaineissa tai muissa yksiköissä tehdään myös kirjallisuudentutkimusta. 
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Teemaryhmätoiminnasta on keskusteltu niin ryhmänvetäjille suunnatuissa kokouksissa kuin 

koko Langnetin laajuisessa keskustelutilaisuudessakin Kielitieteen päivillä toukokuussa 2021. 

Teemaryhmät ovat väitöskirjatutkijavetoisia. Tätä pidetään pääsääntöisesti hyvänä asiana, 

mutta ongelmana on jatkuvuus, kun ryhmän vetäjät luopuvat tehtävästä viimeistään 

väitöskirjan valmistuessa. Keskusteluissa on nostettu esiin, että suuremmat ryhmät voisivat 

toimia paremmin. Lisäksi ohjaaja- ja postdoc-jäsenten rooli on merkittävä ryhmien 

jatkuvuuden kannalta. Langnet toimii yhteisönä ja teemaryhmät ovat siten avainasemassa 

kaiken toiminnan järjestämisessä. 

Keskustelua ja palautetta osallistujilta 

Keskusteltiin kesäkoulun 2021 palautteesta. Kesäkoulun teemana olivat aineistot ja korpukset. 

Palautetta tuli vähän mutta se oli lähes yksinomaan positiivista. Osallistujia kesäkoulussa oli 

n. 30–45 vaihdellen, vaikka korpusteema ei luonnollisesti koskettanut kaikkia langnetlaisia. 

Todettiin, että teemaryhmät ovat eri kokoisia ja eri tavalla aktiivisia, mikä on luonnollista. 

Ryhmien väitöskirjatutkijavetoisuutta ja toisaalta ohjaajien ja postdocien osallistumista 

pidetään hyvänä; on mukavaa järjestää tapahtumia, joihin väitöskirjatutkijat voivat 

vastavuoroisesti kutsua jo väitelleitä tutkijoita. Kirjallisuusryhmän myötä mukaan tulleet 

uudet langneetit ovat pitäneet vastaanottoa lämpimänä. Langnetin nettisivut ja aktiivisuus 

sosiaalisessa mediassa saivat kehuja. 

Koko Langnetin laajuisia tekstiseminaareja täsmäkommentaattoreineen toivottiin ja 

ehdotettiin yhteistyötä HELSLANGin Kaamosseminaarin kanssa. 

 

Toiveet ja palaute pidetään mielessä Langnetin tulevaa toimintaa suunnitellessa! 

 


