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Riionheimo, Henri Satokangas, Maarit Siromaa, Emilia Tuuri, Meeria Vesala ja Maria Vilkuna. 
 
1. Tilaisuuden avaus 
 
Langnetin johtaja Urpo Nikanne avasi tilaisuuden ajassa 15.00. 
 
2. Keskustelu 
 
Langnetin johtaja Urpo Nikanne piti noin 20 minuutin PowerPoint-esityksen Langnetin ja SKY:n 
yhteistyön taustoista, jossa tuotiin pääpiirteittäin esiin seuraavat asiat: 
 
Taustaa 

 Langnet toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana kielitieteen alan 
tohtorikouluna/tohtoriohjelmana 1998–2015. 

 Tohtorikoulu-uudistuksen jälkeen Langnet on jatkanut toimintaansa verkostona. 

 Langnetin toiminta on saanut rahoitusta Suomen kulttuurirahastolta (2016–2019) sekä 
Koneen Säätiöltä (2020–2023). Rahoituksella on maksettu koordinaattorin palkkaa (50 % 
työsuhde), kustannettu esimerkiksi Langnetin teemaryhmien toimintaa ja järjestetty kesä- 
ja joulukouluja. 

 Koneen Säätiö on ilmoittanut, ettei jatkossa rahoita Langnetin perustoimintaa. 
 
Miksi yhdistyä yhdistykseen? 

 Langnet on nykyisellään verkostomainen yhteisö. Tämän vuoksi Langnetin toimintaan 
myönnetty rahoitus on Langnetin johtajan henkilökohtaista hankerahaa, joka maksetaan 
johtajan kotiyliopistolle. Nykyinen järjestely on hankala jatkuvuuden ja hallinnoinnin 
kannalta. 

 Suomessa toimii noin 20 erilaista kielitieteen alan tieteellistä yhdistystä ja verkostoa. 
Toimijoiden jaksamisen ja toiminnan järjestämisen resurssien näkökulmasta on järkevää, 
että Langnet jatkaisi toimintaansa jonkin jo olemassa olevan yhdistyksen osana. 

 Yhdistykseen liittymällä Langnet saa juridisen henkilön aseman ja Y-tunnuksen, mikä 
tekee hallinnoinnista helpompaa ja luo toimintaan jatkuvuutta. 

 
Miksi yhdistyä Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen (SKY)? 

 Langnetin toimintakäsikirjassa ja SKY:n säännöissä kuvatut toiminnan tarkoitukset ovat 
hyvin lähellä toisiaan. 

 SKY ei ole sitoutunut mihinkään erityiskieleen, kieliryhmään tai kielitieteelliseen 
suuntaukseen, minkä vuoksi se voisi olla luonteva yhdistys, johon Langnet voisi yhdistyä. 

 
Muuta 

 Vaikka Suomen kielitieteellinen yhdistys on yleiskielitieteellinen yhdistys, Langnetin 
näkökulmasta on tärkeää, että jatkossakin Langnetin toiminta kattaa kaikki kielitieteen 
alat ja toivottaa tervetulleeksi kaikki kielitieteilijät ja Langnetin piirissä olevat 
kirjallisuudentutkijat 



  

 

2 

 
Keskustelussa tuotiin esiin: 
 
Meri Larjavaara nosti esiin kysymyksen siitä, miten jatkossa esimerkiksi koordinaattorin tehtävää 
olisi mahdollista rahoittaa, jos säätiöt eivät jatkossa rahoita Langnetin perustoimintaa. 
Keskusteltiin mahdollisista keinoista, esimerkiksi siitä, että yliopistot voisivat yhteisrahoittaa osan 
Langnet-toiminnasta ja osaan, projektiluontoiseen toimintaan haettaisiin jatkossakin ulkoista 
rahoitusta. Koordinaattori Aarikka toi esiin, että selvittelee parhaillaan, miten muilla aloilla 
kansallista yhteistyötä on koordinoitu ja resursoitu. Leena Maria Heikkola toi esimerkinomaisesti 
esiin, että logopedeilla on kansallista yhteistyötä, jota kustannetaan yliopistojen maksamilla 
jäsenmaksuilla. 
 
Keskusteltiin myös lyhyelti, tarkottaisiko yhdistyminen sitä, että Langnetin koordinaattori olisi 
työsuhteessa Suomen kielitieteelliseen yhdistykseen. Todettiin, että se voi olla yksi vaihtoehto – 
toinen on, että työsuhde olisi jatkossakin (jos rahoitus saadaan turvattua) yhteen yliopistoon. 
Todettiin, että jos Langnetin koordinaattori on työsuhteessa yhteen yliopistoon, tulee 
tasapuolisuudesta huolehtia. Meri Larjavaara toi chatissä esiin, että uusfilologisella yhdistyksellä 
on ollut kautta vuosien osapäiväisiä palkattuja työntekijöitä ongelmitta. 
 
Lotta Lehti toi esiin kootusti AFinLA:n aktiivien huolia, joihin Urpo Nikanne pyrki vastaamaan: 

 Mitä yhdistymisellä tosiasiallisesti saavutetaan? Yhdistyminen ei ratko rahapulaa. 

 Yhdistyminen ei ratko rahapulaa, mutta Y-tunnuksen ja järjestötoiminnan avulla 
toimintaan saadaan jatkuvuutta. Rahaa täytyy hakea edelleen. 

 Pysyykö Langnetin toiminta avoimena? Miksi juuri SKY – rajaako se joitakuita 
toiminnasta ulos? 

 Toiminnan inklusiivisuus on prioriteetti numero yksi. Edelleen kaikki 
kielitieteilijät ja myös kirjallisuudentutkijat ovat tervetulleita Langnetin 
toimintaan. 

 Tavoitteena on, että mahdollinen yhdistyminen parantaisi tieteellisten seurojen 
yhteistyömahdollisuuksia. 

 Alustuksessa todettiin, ettei yhdistyminen saisi aiheuttaa SKY:lle ja SKY:n toimijoille 
lisätaakkaa, mutta niin tulee vääjäämättä käymään. 

 Langnetin toiminta tulee aiheuttamaan jonkin verran lisätaakkaa esim. SKY:n 
taloudenhoitajalle, jos talouskuviot kulkevat SKY:n yhdistystalouden kautta, 
mutta toisaalta toiminnan resurssit lisääntyvät. 

 Toive on, että Langnetin toimintaa kehitettäisiin mieluummin väitöstutkijoiden tarpeet 
edellä kuin hallinto edellä. 

 Sitä pyritään joka tapauksessa tekemään: kaikessa Langnetin toiminnassa pyritään 
varmistamaan, että se palvelee väitöstutkijoiden tarpeita. Jatkuvuuden 
varmistaminen ja hallinnon helpottaminen ei sulje mitenkään pois sitä, että 
toimintaa kehitetään ja suunnitellaan jatkossakin palvelemaan eri kielitieteen 
alojen väitöskirjatutkijoiden tarpeita. 

 Alustuksessa todettiin, että ”toiminnan täytyy säilyä autonomisena”: vaatiiko se 
sääntömuutoksia? 

 On mahdollista, että yhdistyminen vaatii joitakin muutoksia SKY:n sääntöihin. 
Millaisia tarkalleen – se on selvitettävä ja pohdittava huolellisesti.  

 
Meeria Vesala toi keskustelun lopuksi esiin, että on selvää, että jotakin tulee tehdä Langnetin 
jatkuvuuden takaamiseksi. Koordinaattori Aarikka oli samaa mieltä ja toi esiin, että alustavassa 
kansallisessa alakohtaisessa vertailussa kielitieteilijät saavat olla saavutuksistaan ylpeitä: toimintaa 
on edelleen ja sille on saatu rahoitusta – monilla aloilla kansallinen yhteistyö on täysin näivettynyt 
resurssien puuttuessa. 
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3. Jatkotoimenpiteet 
 
Todettiin, että asiasta keskustellaan SKY:n vuosikokouksessa 24.2.2022 klo 18 
(vuosikokousesitelmä klo 17, varsinainen vuosikokous klo 18). Jos SKY:n vuosikokous on 
myönteinen sille, että jatketaan valmisteluja Langnetin toiminnan siirtymiseksi osaksi SKY:n 
toimintaa, niin valmistelut ja yksityiskohtien selvittäminen jatkuu vuonna 2022. Tässä tapauksessa 
SKY:n vuosikokouksessa helmikuusssa 2023 päätettään, otetaanko Langnetin toiminta mukaan 
SKY:n toimintaa. 
 
4. Tilaisuuden päätös 
 
Langnetin johtaja Urpo Nikanne päätti tilaisuuden ajassa 15.48. 
 

 

  


