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JOHTORYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO (5/2022) 
 
Aika: maanantai 12.9.2022 klo 10–11, Zoom 
Osallistujat: Lotta Aarikka (koordinaattori, sihteeri), Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, ISY), 
Riho Grünthal (HY), Ari Huhta (JY), Tuomas Huumo (TY), Tiina Eilittä 
(väitöskirjatutkijavarajäsen, OY), Liisa Mustanoja (TAU), Urpo Nikanne (Langnetin johtaja, 
puheenjohtaja), Helka Riionheimo (ISY) ja Maarit Siromaa (OY). 
 
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 
 
Puhenjohtaja Urpo Nikanne avaa kokouksen ajassa 10.03. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin esityslista (numerointien korjauksella). 
 
3. Ilmoitusasiat 
 
Todettiin, että Johannes Riquet Tampereen yliopistosta on siirtynyt toisiin tehtäviin Kielten 
tohtoriohjelman vetäjän roolista. Johanneksen tilalla jatkaa Liisa Mustanoja, joka edustaa 
Tampereen yliopiston Kielten tohtoriohjelmaa Langnetin johtoryhmässä tästä kokouksesta 
alkaen. Pidettiin esittäytymiskierros ja toivotettiin Liisa tervetulleeksi. 
 
Todettiin, että kielentutkimuksen etiikkaan liittyvä Langnetin kesäkoulu järjestettiin Åbo 
Akademissa 15.–17.8. Kesäkoulussa oli osallistujia kaikista kieliaineiden tohtoreita kouluttavista 
yliopistoista. Osallistujia oli yhteisessä ohjelmassa (15.–16.8.) yhteensä 49 – lisäksi teemaryhmien 
seminaareihin (17.8.) saapui n. 10 osallistujaa lisää ja kesäkoulua seurasi etänä noin 20 henkilöä. 
Kokonaisuutena kesäkoulua voi pitää erittäin hyvin onnistuneena. Koordinaattori kerää 
osallistujilta palautetta, jota käsitellään johtoryhmän seuraavassa kokouksessa. 
 
Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka on menossa esittelemään Langnetia Turun yliopiston 
Utuling-tutkijaseminaarien yhteiseen aloituskertaan torstaina (15.9.) sekä Oulun yliopiston 
COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation) -tutkimusryhmän 
tapaamiseen perjantaina 30.9.  
 
Koordinaattori totesi, että olisi hyvä, jos johtoryhmän edustajat pohtisivat oman 
yliopistonsa/yksikkönsä näkökulmasta, missä mahdollisissa kieliaineiden tutkijoita kokoavissa 
tapahtumissa Langnet voisi esittäytyä – koordinaattori ja johtaja tulevat mielellään puhumaan 
Langnetista kaikkiin tarkoitukseen soveltuviin tilaisuuksiin. Liisa Mustanoja totesi, että soveltuva 
tapahtuma löytyy varmasti Tampereelta ja lupasi olla koordinaattoriin yhteydessä asiasta. 
 
4. Langnetin joulukoulu 2022 
 
Langnetin joulukoulu järjestetään kaksipäiväisenä etätapahtumana joulukuussa. Alustavia 
sisältöehdotuksia joulukoulun ohjelmaan ovat Tieteen termipankki- ja Wikipedia-aiheiset työpajat 
sekä tieteellisten seurojen esittäytyminen. Keskusteltiin joulukoulun ohjelmasta.  
 
Todettiin, että Wikipedia-koulutuksesta voidaan maksaa palkkio kesäkoulusta ylijääneistä Faro-
säätiön varoista (n. 300 €). Todettiin, että koordinaattori ja johtaja ovat tapaamassa tieteellisten 
seurojen edustajia 10.10. klo 14–16. Tilaisuudessa on tarkoitus suunnitella joulukoulun 
ensimmäisen päivän (2.12.) ohjelmaa. 
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Riho Grünthal toi esiin, että tieteellisten seurojen kokousten ja tapahtumien viestinnässä voitaisiin 
tehdä yhteistyötä ja että Langnet voisi myös mainostaa tieteellisten seurojen toimintaa. Grünthal 
toi esiin, että koska tapahtumia järjestetään nykyisin paljon hybridinä, niihin pääsee osallistumaan 
helpommin. Koordinaattori totesi, että jos tieteelliset seurat mainostavat tapahtumiaan langnet-
kaikki-listalla, koordinaattori noukkii tapahtumat Langnetin tapahtumakalenteriin ja tekee niistä 
myös nostoja Langnetin someen. Tieteellisten seurojen tapaamisessa tätä mahdollisuutta 
(mainostaa tapahtumia langnet-kaikki-listalla) voisi myös painottaa. 
 
Päätös: 
Päätettiin, että Langnetin joulukoulu järjestetään 2.12. ja 9.12. klo 10–16 etätapahtumana (Zoom) 
ja että 2.12. joulukoulun teema on tieteelliset seurat ja 9.12. Tieteen termipankki sekä Wikipedia.  
 
5. Langnetin rahoitus ja yksiköiden välinen opetusyhteistyö 
 
Langnetin toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että Langnetin perustoimintojen rahoitusta yritetään 
neuvotella kieliaineiden yksiköiden budjettiin. Lisäksi toimintasuunnitelmassa on projekti, joka 
käsittelee kieliaineiden väitöskirjatutkijoille tarjottavaa opetusta (Langnet-OPS). Keskusteltiin, 
miten näitä kahta tavoitetta konkreettisesti edistetään. 
 
Todettiin, että Langnetin johtaja ja koordinaattori edistävät kansallisella tasolla alakohtaisen 
yhteistyön resursointia tapaamalla loka-marraskuussa ensinnäkin muiden alojen vastuuhenkilöitä 
ja koordinaattoreita sekä Tohtoriverkoston vetäjää, Itä-Suomen yliopiston tutkimusvararehtoria 
Tapio Määttää.  
 
Toisekseen keskusteltiin siitä, että rahoitus kanavoituu eri yksiköissä eri tavoin: osaa 
tohtoriohjelmia rahoittavat yliopistojen tohtorikoulut, osan rahoitus tulee laitostasolta tai 
tiedekunnasta. Näin ollen pitää kartoittaa yliopistokohtaisesti, keitä kaikkia asian edistämiseksi 
tulee tavata. 
 
Todettiin, että yksikkökohtaisia tapaamisia lähdetään järjestämään vasta vuoden 2023 alussa, kun 
taustamateriaalit ovat kunnossa: Langnetin toiminan merkityksellisyyden perustelemisen kannalta 
on oleellista, että toiminta on dokumentoitu (toimintakertomukset). Lisäksi todettiin, että 
koordinaattori ja johtaja valmistelevat myös hyvin lyhyen (A4) lobbauspaperin ennen tapaamisia. 
 
6. Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhteistyö 
 
Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja Langnetin koordinaattori Lotta Aarikka ovat tavanneet 
Suomen kielitieteellisen yhdistyksen edustajia Zoom-tapaamisessa 5.9., jossa käsiteltiin erityisesti 
Langnetin talouden organisoimista SKY:n alaisuudessa. 
 
Zoom-tapaamisessa todettiin, että juridisesti meillä ei ole pakkoa muodostaa Langnetin taloutta 
varten kirjanpitoasetuksen mukaista sidottua rahastoa (myös ”omakatteinen rahasto”, 
”epäitsenäinen säätiö”). Sellainen on tapana muodostaa siinä tapauksessa, että varojen käyttöä on 
rajattu erityismääräyksin (esim. testamenttilahjoitukset). Vaikka erityismääräyksiä ei Langnetin 
tapauksessa varsinaisesti ole, voimme valita kyseisen menettelyn Langnetin talouden 
selkiyttämisen vuoksi. Lisäetu olisi, että Langnetin toimintaan myönnetty ulkoinen rahoitus ei 
vääristä SKY:n talouden tulosta. Sidottuna rahastona Langnetilla on SKY:n taloudessa erillinen 
kustannuspaikka, jonka avulla Langnetin taloutta on mahdollista seurata erikseen. 
 
Zoom-tapaamisessa todettiin, että kaikki tarvittavat toimenpiteet yhdistymisen valmisteluksi on 
tehty ja iloittiin siitä, että valmistelu on sujunut jouhevasti ja hyvässä hengessä.  
 
Tapaamisessa myös sovittiin, että jos sidottu rahasto muodostetaan, siitä olisi hyvä mainita 
Langnetin toiminkäsikirjassa. Johtaja Urpo Nikanne ja koordinaattori Lotta Aarikka muotoilivat 
uuden toimintakäsikirjan luonnokseen ao. kirjauksen kohtaan ”4. Langnetin toiminta, rahoitus ja 
talous”: 
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”Langnetin taloudesta pidetään kirjaa Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kirjanpidossa siten, että 
Langnetin tulot ja menot kirjataan kirjanpitoasetuksessa mainittuun sidottuun rahastoon, mikä 
mahdollistaa Langnetin talouden erillisen seuraamisen.” 
 
Langnetin olisi hyvä järjestää joulukuusssa 2022 yleiskokous, esimerkiksi joulukoulun yhteydessä 
eli 2.12. tai 9.12. Yleiskokouksessa on tarpeen käsitellä Langnetin 
toimintasuunnitelmaluonnos/toimintakertomusluonnos, uusi toimintakäsikirja sekä tässä 
kokouksessa käsitellyt talousasiat.  
 
SKY:n vuosikokous päättää yhdistymisestä helmikuussa 2023. 
 
Päätös: 
Päätettiin, että Langnetin talous järjestetään SKY:n kirjanpitoon sidottuna rahastona. 
Päätettiin kirjata sidottu rahasto myös uuden toimintakäsikirjan luonnokseen ja hyväksyttiin 
lisäyksen muotoilu. 
Päätettiin järjestää Langnetin yleiskokous joulukoulun toisen päivän 9.12. yhteydessä klo 8–10. 
 
7. Kordelinin säätiön Suuret kulttuurihankkeet -haku 
 
Todettiin, että odottelemme tällä hetkellä rahoituspäätöstä Jenny ja Antti Wihurin rahastolta. 
Päätös on tulossa syys-lokakuun taitteessa ja jos se on kielteinen, Langnetin on haettava 
rahoitusta Kordelinin säätiön Suuret kulttuurihankkeet -haussa tammikuussa 2023, jotta toiminta 
ei tyrehdy. Kyseistä rahoitusta ei voi hakea yksityishenkilö (eli Langnetin johtaja).  
 
Kohdassa 5 mainitussa Zoom-tapaamisessa SKY:n edustajat totesivat yksimielisesti, etteivät näe 
estettä sille, että Langnet hakee rahoitusta SKY:n nimissä jo tammikuussa 2023, vaikka 
yhdistymistä ei ole tuolloin vielä käsitelty SKY:n vuosikokouksessa. Tapaamisessa todettiin, että 
riskejä ei varsinaisesti ole: jos rahoitus saadaan ja yhdistyminen ei jostain hypoteettisesta syystä 
toteudukaan, varoja ei joka tapauksessa voi käyttää muuhun kuin Langnetin toimintaan. Todettiin 
myös, että SKY voisi yhdistyksenä hakea rahoitusta Langnetin toiminnalle, vaikka yhdistyminen ei 
toteutuisi. Lisäksi todettiin, että vaikka Wihurin päätös olisi myönteinen, Langnetin on hyvä hakea 
rahoitusta toiminnalleen kaikista mahdollisista lähteistä. 
 
Päätösesitys: 
Päätettiin, että Langnetin johtaja ja koordinaattori valmistautuvat Kordelinin Suuret 
kulttuurihankkeet -hakuun ja hakemus tehdään Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) 
nimissä.  
 
8. Muut mahdolliset asiat 
 
Langnetin johtaja Urpo Nikanne muistutti, että Langnetille valitaan uusi johtaja uudelle 
nelivuotiskaudelle (2024–2027) Oulun kielitieteen päivillä (24.-26.5.2023). 
 
9. Kokouksen päätös 
 
Puheenjohtaja Urpo Nikanne päätti kokouksen 11.02 


