Kielentutkimuksen
tohtorikoulutusverkosto
Langnet

JOHTORYHMÄN KOKOUSMUISTIO (1/2022)
Aika: 19.1.2022 klo 11.00–12.00
Osallistujat: Lotta Aarikka (koordinaattori, sihteeri), Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, ISY),
Riho Grünthal (HY), Ari Huhta (JY), Tuomas Huumo (TY), Tiina Eilittä
(väitöskirjatutkijavarajäsen, OY), Urpo Nikanne (Langnetin johtaja, puheenjohtaja), Johannes
Riquet (TaY), Helka Riionheimo (ISY) ja Maarit Siromaa (OY).
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja Urpo Nikanne avasi kokouksen ajassa 11.00. Todettiin läsnäolijat.
2. Asialistan hyväksyminen
Tuomas Huumo toivoi, että kokouksessa keskusteltaisiin kielitieteen etiikan opetuksesta.
Päätettiin keskustella asiasta kohdan 5 eli Langnet-kesäkoulun 2022 yhteydessä. Hyväksyttiin
asialista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Uuden koordinaattorin esittäytyminen
Langnetin uutena koordinaattorina on 1.1.2022 alkaen aloittanut FM Lotta Aarikka. Aarikka
esittäytyi johtoryhmälle.
4. Langnetin jatkuvuus
Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat
aloittaneet 16.12.2021 alustavat keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyisi mahdollisesti
osaksi SKY:n toimintaa vuonna 2023. Seuraava tapaaminen SKY:n johtokunnan edustajien
kanssa on sovittu pidettäväksi 28.1. klo 10.
Koordinaattori on valmistellut johtoryhmälle luonnokset sekä langnet-kaikki-sähköpostilistalle
lähtevästä tiedotuskirjeestä että asiaa käsittelevästä taustamuistiosta, jotka on toimitettu
kommentoitavaksi johtoryhmälle kokouskutsun lähettämisen yhteydessä 12.1.2022.
Keskusteluasiat:
• Langnetin avoin keskustelutilaisuus aiheesta järjestetään helmikuussa hieman ennen
SKY:n vuosikokousta, jossa asia on myös keskusteluasiana. Avoimen
keskustelutilaisuuden ajankohta sovitaan esim. Doodlella johtokunnan kesken, kun
SKY:n vuosikokouksen ajankohta on tiedossa.
• Keskusteltiin koordinaattorin tehtävän palkkauksesta ja mahdollisesta työnantajasta (SKY
tai yliopisto) ja koordinaattorin tehtävän jatkuvuudesta.
• Todettiin, että koordinaattori selvittää, miten muilla aloilla kansallinen
tohtorikoulutukseen liittyvä yhteistyö on hoidettu ja rahoitettu.
• Valmistelun suhteen päätettiin ehdottaa SKY:n johtokunnan edustajien tapaamisessa
28.1., että perustetaan yhteinen työryhmä jatkamaan valmistelutyötä. Langnetin puolelta
työryhmään osallistuvat Urpo Nikanne ja Lotta Aarikka. Työryhmä raportoi
johtoryhmälle työn edistymisestä.
• Päätettiin ehdottaa SKY:n johtokunnan edustajien tapaamisessa, että kaikki
yhdistymiseen liittyvät dokumentit kerätään Google Drive -kansioon, johon on pääsy
valmistelevalla työryhmällä, SKY:n johtokunnalla sekä Langnetin johtoryhmällä.
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5. Langnetin kesäkoulu 2022
Päätettiin alustavasti, että Langnet järjestää kesäkoulun 15.–16.8.2022 Åbo Akademissa (SALC8konferenssin yhteydessä, joka järjestetään näillä näkymin myös 17.–19.8.2022 Åbo Akademissa).
Keskusteltiin kesäkoulun mahdollisista sisällöistä. Tuomas Huumo toi esiin, että Turun yliopiston
tohtoriohjelma Utulingissä on keskusteltu kielitieteen alan tutkimusetiikan opetuksen
järjestämisestä. Kielitieteen tutkimusetiikasta kesäkoulun sisältönä on keskusteltu alustavasti myös
vuonna 2021. Todettiin, että kielitieteen etiikka voisi olla yksi hyvä sisältö kesäkoululle.
Koordinaattori keskustelee teemaryhmien vetäjien kanssa heidän toiveistaan kesäkoulun suhteen
helmikuussa järjestettävässä teemaryhmien vetäjien tapaamisessa.
6. Mentorointi
Langnet järjestää neljännen kerran mentorointia keväällä 2022. Langnetin joulukoulussa 2021 kävi
ilmi, että mentorointia kaivattaisiin erityisesti sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat siirtyneet
väittelemisen jälkeen työtehtäviin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille yliopistosektorin
sijaan. Koordinaattori toivoi saavansa johtoryhmältä tällaisten henkilöiden yhteystietoja – tai
sellaisten henkilöiden yhteystietoja, joilla voisi olla tietoa tällaisista henkilöistä (esim.
valmistuneiden tohtoreiden uraseurantaa tekevät tohtoriohjelmien koordinaattorit, yliopistojen
rekrypalvelut).
7. Vuosikello 2022 ja talousarvio
Koordinaattori on valmistellut vuodelle 2022 vuosikellon hahmottaakseen, miten jatkuvan
toiminnan tehtävät ajoittuvat vuoden kulkuun. Vuosikelloa käsiteltiin kokouksessa ja hyväksyttiin
se koordinaattorin toiminnan pohjaksi vuosille 2022–2023.
Koordinaattori ja johtaja Urpo Nikanne ovat kokousta edeltävänä päivänä laatineet alustavan
talousarvion Langnetille vuosille 2022–2023, jota käsiteltiin kokouksessa (talousarvio toimitetaan
johtoryhmälle kokousmuistion yhteydessä). Keskusteltiin alustavasta talousarviosta ja hyväksyttiin
se talouden ja toiminnan suunnittelun pohjaksi vuosille 2022–2023.
Koordinaattori jatkaa toiminnansuunnittelua ja laatii mahdollisimman pian Langnetille
toimintasuunnitelmaluonnoksen ajalle 2022–2023. Todettiin, johtoryhmän jäsenet voisivat
käsitellä toimintasuunnitelmaluonnosta tohtoriohjelmissa ja keskustella esimerkiksi siitä, mitkä
kehitysprojekteista nähdään tärkeimpinä. Toimintasuunnitelmaa käsitellään seuraavassa
johtoryhmän kokouksessa.
8. Henkilövaihdoksen toteaminen
Todettiin, että Niina Kunnas (OY) siirtyy johtoryhmän varajäseneksi ja Maarit Siromaa (OY)
aloittaa Langnetin johtoryhmän varsinaisena jäsenenä tästä kokouksesta (1/2022) alkaen.
9. Muut mahdolliset asiat
Ei muita mahdollisia asioita.
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 11.55.

