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JOHTORYHMÄN KOKOUSMUISTIO (2/2022)
Aika: 14.3.2022 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 11.02. Todettiin läsnäolijat.
2. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
3. Ilmoitusasiat
Todettiin, että Langnetin koordinaattori ja johtaja tapasivat Langnetin teemaryhmien vetäjiä 7.2.
Tapaamisessa sovittiin, että teemaryhmien vetäjät jättävät sähköisellä lomakkeella kuvaukset
teemaryhmien toiminnasta 2022 ja budjettitoiveesta 28.2. mennessä. Kahdeksan Langnetin
teemaryhmistä jätti ilmoituksen toiminnastaan ja seitsemän haki toiminnalle myös rahoitusta.
Yhteensä rahatoiveita oli 5795 euron edestä, eli noin 4000 euroa enemmän kuin mitä Langnetilla
on varattuna teemaryhmien toimintaan vuonna 2022 (1750 €).
Langnetin johtaja ja koordinaattori kävivät läpi teemaryhmien kuvaukset ja budjettitoiveet ja
päättivät viikkopalaverissaan 7.3., että kaikille niille teemaryhmille (7 kpl), jotka hakivat
toimintaansa rahaa, myönnetään 300 € (yht. 2100 €). Koordinaattori teki koonnit teemaryhmien
toiminnasta, päivitti ne Langnetin verkkosivuille sekä tapahtumakalenteriin ja viesti teemaryhmien
tapahtumista 14.3. langnet-kaikki-listalle lähteneessä Langnetin uutiskirjeessä.
Todettiin, että Langnetin johtaja ja koordinaattori jättivät rahoitushakemuksen Ella & Georg
Ehrnroothin rahaston rahoitushakuun helmikuun 2022 lopussa. Rahoitusta haettiin Langnetin
kesäkoululle (6550 €) ja Langnetin entinen johtaja Matti Miestamo (HY) jätti hakemukseen myös
lausunnon.
Todettiin, että johtoryhmän väitöskirjatutkijavarajäsenenä toimiva Tiina Eilittä on estynyt
osallistumasta Langnetin johtoryhmän toimintaan 16.3.2022–25.1.2023. Koska Eilittä on
varajäsen, hänen estymisensä ei aiheuta toimenpiteitä.
4. SKY-yhteistyöhön liittyvän keskustelutilaisuuden (18.2.) sekä SKY:n vuosikokouksen
(24.2.) anti ja selvitystyön jatko
Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat
aloittaneet joulukuussa 2021 alustavat keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyisi
mahdollisesti osaksi SKY:n toimintaa vuonna 2023. Langnet järjesti 18.2.2022 klo 15–16 avoimen
keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin suunnitelman syistä ja taustoista kriittisessä ja
rakentavassa hengessä. Asiaa käsiteltiin myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen
vuosikokouksessa 24.2.2022. Todettiin, että keskustelu oli pääosin myönteistä, mutta Langnetin
keskustelutilaisuudessa esitettiin myös joitakin kriittisiä huomioita, jotka liittyivät pääasiassa
huoleen siitä, pysyykö Langnetin toiminta avoimena ja rajaako SKY:en liittyminen joitakuita
Langnetin toiminnasta ulos.
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Todettiin, että Langnetin johtoryhmä ottaa vakavasti ne kriittiset huomiot, joita
keskustelutilaisuudessa esitettiin. Käytyjen keskustelujen pohjalta Langnetin johtokunta tekee
kuitenkin päätöksen, että taustatöitä jatketaan: yhdistymismahdollisuuksia jatkoselvitetään
työryhmässä, jossa on edustajia sekä Langnetin johtoryhmästä että SKY:n johtokunnasta.
Jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota niihin huoliin, joita keskustelutilaisuudessa
esitettiin. Erityisesti on syytä korostaa, että toteutuessaan Langnetin toiminnan siirtyminen osaksi
SKY:n toimintaa ei sulje pois tai rajoita minkäänlaista kielentutkimusta tai
kirjallisuudentutkimusta, jota Langnetin piirissä on muutenkin tehty tai estä tuomasta uusia
ideoita Langnetin toimintaan. Tämä on myös valmistelutyön lähtökohta.
Todettiin, että langnet-kaikki-listalle 14.3. lähteneessä uutiskirjeessä (2/2022) oli myös avoin kutsu
mukaan valmistelutyöhön. Lisäksi työryhmän työskentelystä tullaan keskustelemaan Langnetin
johtoryhmän kokouksien lisäksi XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävissä Langnetin
yleiskokouksissa (12.5. klo 17–19) sekä Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA). Päätettiin, että
Langnetin joulukoulun 2022 yhteydessä järjestetään ylimääräinen Langnetin yleiskokous, jossa
asiasta tehdään päätöksiä. Asia menee päätettäväksi myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen
kokoukseen alkuvuonna 2023.
Lisäksi kokouksessa todettiin Ari Huhdan aloitteesta, että koska yhdistymisasia on
keskusteluttanut erityisesti AFinLA-aktiivien piirissä, asiasta voidaan mennä puhumaan esim.
AFinLA:n marraskuiseen syysymposiumiin. Sovittiin, että koordinaattori selvittää asiaa ja laittaa
asiasta viestiä AFinLA:n puheenjohtajalle Lotta Lehdelle. Langnetin johtaja ja koordinaattori
selvittävät myös, tulisiko asiaa käsitellä muidenkin tieteellisten yhdistysten tapahtumissa.
5. Langnetin toimintasuunnitelma
Langnetin koordinaattori on valmistellut Langnetille toimintasuunnitelmaluonnoksen, jonka hän
toimitti johtoryhmälle sähköpostitse 2.2.2022. Johtoryhmän jäsenet ovat keskustelleet
toimintasuunnitelmaluonnoksesta omien yliopistojensa tohtoriohjelmien johtoryhmissä tai muissa
soveltuvissa yhteyksissä. Toimintasuunnitelmasta on keskusteltu Helsingin yliopiston
tohtoriohjelma HELSLANGin johtoryhmän kokouksessa 14.2., Oulun yliopiston kieli- ja
kirjallisuus tutkinto-ohjelman ohjaajien kokouksessa 28.2. sekä Jyväskylän yliopistossa sekä ItäSuomen yliopistossa sähköpostitse. Turun yliopistossa ja Tampereen yliopistossa luonnosta ei ole
vielä toistaiseksi käsitelty.
Kokouksessa keskusteltiin laaja-alaisesti toimintasuunnitelmasta ja vedettiin yhteen eri
yliopistoissa esiin nousseita näkemyksiä.
Todettiin, että koordinaattori tekee käydyn keskustelun perusteella muokkauksia
toimintasuunnitelmaan ja sen jälkeen dokumentti menee vielä kommentoitavaksi Tampereen
yliopistoon ja Turun yliopistoon relevanteille tahoille. Näiden kommenttien jälkeen
koordinaattori tekee toimintasuunnitelmasta version, jota käsitellään ja joka hyväksytään
(toivotuin muutoksin) seuraavassa johtoryhmän kokouksessa huhtikuun lopussa tai toukokuun
alussa. Toimintasuunnitelmaa käsitellään myös XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä
järjestettävissä Langnetin väitöskirjatutkijoiden ja ohjaajien yleiskokouksissa (12.5. klo 17–19),
joiden asialistat sekä oheismateriaali toimitetaan langnet-kaikki-listalle toukokuun alussa.
6. XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävät Langnetin yleiskokoukset (12.5.
klo 17–19)
Todettiin, että Langnetille on varattu Turun Kielitieteen päivien (XLVIII) yhteyteen aika
yleiskokouksille (12.5. klo 17–19, tila ei vielä tiedossa). Toimintasuunnitelmaluonnokseen on
hahmoteltu, että Langnetin yleiskokouksissa 2022 pidettäisiin rahoitushakuideariihi, jossa sekä
ohjaajat että väitöskirjatutkijat voisivat ideoida Langnetille projekteja, joille haetaan rahaa.
Ideariihen suunnittelusta vastaavat Langnetin johtaja ja koordinaattori. Lisäksi yleiskokouksissa
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käsitellään Langnetin toimintasuunnitelmaa. Kokouksessa ei noussut esiin muita tarpeellisia
käsiteltäviä asioita. Yleiskokousten agendaa käsitellään vielä Langnetin johtoryhmän kokouksessa
3/2022 huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa.
7. Jenny ja Antti Wihurin rahaston haku (huhti–toukokuu 2022)
Todettiin, että Jenny ja Antti Wihurin rahaston haku on auki huhti–toukokuusta toukokuun
loppuun. Valitettavasti rahoitushakuideariihen tuotokset eivät siis ehdi kyseiseen hakuun.
Keskusteltiin lyhyesti vaihtoehtoisista kohteista, joille Langnet voisi hakea Wihurilta rahaa
(Lönnrot-ohjelma, Kieli ulos! -kampanja, teemaryhmien toiminta, Langnetin koordinaattorin
palkkaus). Todettiin, että Langnetin johtaja ja koordinaattori suunnittelevat hakemusta ja
johtoryhmän jäsenet voivat lähettää ajatuksiaan sähköpostitse johtajalle ja koordinaattorille.
Tuomas Huumo toi esiin, että Langnetin voisi olla mahdollista hakea myös Opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoituksia. Koordinaattori lisää kyseiset rahoitusinstrumentit Langnetin
toimintasuunnitelmaluonnoksesta löytyvään rahoituksen vuosikelloon. On kuitenkin huomattava,
että kyseisissä rahoitushauissa hakijan on oltava julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksen
hakeminen ko. hauissa ei siis toistaiseksi ole mahdollista.
9. Uusien väitöskirjatutkijoiden tavoittaminen ja Langnetin infopaketti
Koordinaattorin on määrä keväällä 2022 valmistella infomateriaalipaketti uusille kieliaineiden
väitöskirjatutkijoille. Koordinaattori pyysi johtoryhmän jäseniä selvittämään seuraavat asiat (esim.
laittamalla sähköpostia oman tohtoriohjelmansa johtajalle/koordinaattorille ja Langnetkoordinaattorin (lotta.aarikka@abo.fi) ko. viestiin CC:ksi):
1. Onko uusille väitöskirjatutkijoille orientaatiotilaisuutta, jossa Langnet voisi esittäytyä?
2. Lähetetäänkö uusille väitöskirjatutkijoille jonkinlainen materiaalipaketti, jonka yhteydessä
Langnetin materiaalia olisi mahdollista välittää?
3. Onko tohtoriohjelmilla jotain toivetta siitä, millaisessa muodossa maeriaali olisi hyvä
tuottaa?
Koordinaattori valmistelee Langnetin infopaketin seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.
10. Muut mahdolliset asiat
Ei muita mahdollisia asioita. Todettiin, että Langnetin johtoryhmä kokoontunee seuraavan kerran
huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 12.03.

