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JOHTORYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO (3/2022) 
 
Aika: 2.5.2022 klo 11.00–13.00 
Osallistujat: Lotta Aarikka (koordinaattori, sihteeri), Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, ISY), 
Riho Grünthal (HY) (saapui kohdassa 6), 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 avaa kokouksen ajassa 11.03. Todettiin läsnäolijat. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista. 
 
3. Ilmoitusasiat 
 
Todettiin, että Langnetille on varattu Turun Kielitieteen päivien (XLVIII) yhteyteen aika 
yleiskokoukselle (12.5. klo 16.45–18.45; Publicum, Pub 1). Langnetin johtaja ja koordinaattori 
ovat kokouksessa 2/2022 tehdyn päätöksen mukaan valmistelleet yleiskokouksen ohjelmaa. 
Yleiskokouksen ensimmäisen tunnin aikana keskustellaan Langnetin toimintasuunnitelmasta (ks. 
kohta 5) sekä Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen yhteistyön etenemisestä. Toinen 
tunti käytetään ohjattuun ja tavoitteelliseen ryhmätyöskentelyyn, jossa ideoidaan Langnetin 
toimintaa (projektit, opetus, kesä- ja joulukoulujen sisällöt, rahoitushakemukset). 
 
Todettiin, että Langnetin johtaja ja koordinaattori ovat laatineet Langnetin kesäkoululle 2023 
tarkemman ohjelman puhujineen, joka on toimitettu johtoryhmän kommentoitavaksi 
sähköpostitse 12.4. Tarkennettu ohjelma on päivitetty Langnetin tapahtumakalenteriin ja 
koordinaattori on aloittanut kutsupuhujien kontaktoinnin 25.4. Kesäkoulun ilmoittautuminen 
pyritään saamaan auki 1.6. 
 
4. Jenny ja Antti Wihurin rahaston haku (toukokuu 2022) 
 
Todettiin, että Jenny ja Antti Wihurin rahaston haku on auki 8.5.–31.5.2022. Koordinaattori on 
toimittanut johtoryhmälle Wihurin hakuun suunnatun työsuunnitelmaluonnoksen kokouskutsun 
lähettämisen yhteydessä 25.4. Keskusteltiin työsuunnitelmasta ja esitettiin siihen seuraavia 
muutoksia: työsuunnitelmassa olisi hyvä korostaa entisestään sitä, että projekti ei toteudu ilman 
henkilöresurssia ja väliotsikon ”Koordinaattorin palkkaus” voisi muokata muotoon ”Projektin 
koordinointi” tai ”Koordinoinnin resurssit”. 
 
Päätösesitys: 
Päätettiin, että Langnetin johtaja ja koordinaattori tekevät työsuunnitelmaan kokouksessa esiin 
nostetut muokkaukset ja jättävät hakemuksen Jenny ja Antti Wihurin rahaston hakuun 31.5. 
mennessä.  
 
5. Langnetin toimintasuunnitelma 
 
Langnetin koordinaattori on valmistellut Langnetille toimintasuunnitelmaluonnoksen toisen 
version, jonka hän on koostanut yksiköissä käytyjen keskustelujen perusteella. 
Toimintasuunnitelmaluonnoksesta on keskusteltu kaikissa muissa yksiköissä paitsi Tampereen 
yliopistossa. Koordinaattori esitteli lyhyesti toimintasuunnitelmaan tehdyt muokkaukset. 
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Päätös: 
Todettiin, että koordinaattori lähettää toimintasuunnitelmaluonnoksen Langnetin yleiskokouksen 
kutsun mukana langnet-kaikki-listalle mahdollisimman pian johtoryhmän kokouksen jälkeen ja 
siitä keskustellaan XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestettävässä Langnetin 
yleiskokouksessa (12.5. klo 16.45–18.45). Lopullinen toimintasuunnitelma hyväksytään 
johtoryhmän kokouksessa 4/2022 tai sähköpostitse ja lisätään Wihurin hakemuksen liitteeksi. 
 
6. Langnetin toimintakäsikirjaluonnos 
 
Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen yhdistymisen jatkoselvitystyötä on jatkettu, 
kuten johtoryhmän kokouksessa 2/2022 päätettiin. Langnetin johtaja ja koordinaattori ovat 
tavanneet SKY:n johtokunnan edustajia 28.3. Tapaamisen jälkeen Urpo Nikanne, Lotta Aarikka 
sekä Jenny Tarvainen ovat hahmotelleet muokkauksia Langnetin toimintakäsikirjaan. Sekä 
tapaamismuistio (23.3.) että linkki toimintakäsikirjan muokkauksiin sekä on lähetetty Langnetin 
johtoryhmälle kokouskutsun liiteenä 25.4. Todettiin, että seuraava tapaaminen SKY:n 
johtokunnan edustajien kanssa on sovittu pidettäväksi 6.6. 
 
Päätös: 
Keskusteltiin Langnetin toimintakäsikirjasta ja siihen liittyvistä muokkauksista. Valtuutettiin 
Langnetin johtaja ja koordinaattori tekemään käydyn keskustelun pohjalta 
toimintakäsikirjaluonnokseen vaadittavat muokkaukset ja viemään sen 6.6. tapaamiseen Langnetin 
johtoryhmän esityksenä. Yhteistyön etenemistä ja toimintakäsikirjaa käsitellään myös myöhemmin 
vuoden aikana johtoryhmän kokouksissa. 
 
7. Uusien väitöskirjatutkijoiden tavoittaminen ja Langnetin infopaketti 
 
Koordinaattorin on määrä keväällä 2022 valmistella infomateriaalipaketti uusille kieliaineiden 
väitöskirjatutkijoille. Koordinaattori on kontaktoinut johtoryhmäläisten avustuksella eri 
yliopistojen yksiköitä ja selvittänyt, missä yksiköissä vierailu orientaatiossa tai muussa vastaavassa 
tilaisuudessa on mahdollista sekä sen, onko Langnetin mahdollista toimittaa uusille 
väitöskirjatutkijoille Langnetin johtajan tervehdys. 
 
Koordinaattori kävi kokouksessa lävitse eri yksiköiden tilanteet. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin 
siitä, miten Langnetin näkyvyyttä yliopistojen eri yksiköissä voisi lisätä. 
 
Päätös: 
Langnetin johtaja valmistelee yhdessä koordinaattorin kanssa Langnetin johtajan tervehdyksen, 
joka toimitetaan johtoryhmälle sähköpostitse. Langnetin koordinaattori toimittaa johtajan 
tervehdyksen niihin yksiköihin, joissa sen liittäminen uusien väitöskirjatutkijoiden materiaaleihin 
on mahdollista. Koordinaattori esittelee Langnetin toimintaa syksyllä 2022 niissä yksiköissä, joissa 
se on mahdollista – mahdollisista esittäytymisyhteyksistä sovitaan johtoryhmän jäsenten sekä 
koordinaattorin kesken sähköpostitse. Koordinaattori toimittaa esittäytymisdiat sekä A4-esitteen 
Langnetin toiminnasta johtoryhmän kommentoitaviksi viimeistään elokuussa 2022. 
 
8. Muut mahdolliset asiat 
 
Keskusteltiin Langnetin Kirjallisuus ja kieli -teemaryhmän toiminnan aktiivisuudesta. 
 
9. Kokouksen päätös 
 
Päätettiin kokous ajassa 12.29. 
 

 

  


