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YLEISKOKOUKSEN MUISTIO 
 
Aika ja paikka: 9.12.2022 klo 8.00–10.00, etäkokous (Zoom) 
Osallistujat: Ei osallistujalistaa, paikalla n. 20 henkilöä. 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Urpo Nikanne avasi yleiskokouksen klo 8.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.  
 
2. Langnetin toimintakertomus 2022 
 
Langnetin vuotta 2022 käsittelevä toimintakertomusluonnos on toimitettu langnet-kaikki-listalle 
28.11.2022 kokouskutsun liitteenä. Langnetin koordinaattori esitteli toimintakertomuksen. 
Toimintakertomus ei herättänyt kysymyksiä tai kommentteja. 
 
3. Langnetin toimintasuunnitelma 2023 
 
Langnetin vuotta 2023 käsittelevä toimintasuunnitelmaluonnos on toimitettu langnet-kaikki-listalle 
28.11.2022 kokouskutsun liitteenä. Langnetin koordinaattori esitteli 
toimintasuunnitelmaluonnoksen. 
 
Keskusteltiin siitä, onko realistista, että Langnetin perustoiminnan rahoitus saataisiin osaksi 
yliopistojen yksiköiden budjetteja. Todettiin, että vaikka taloustilanne on monissa yliopistoissa 
hankala, tavoitteena on kuitenkin toimintasuunnitelman mukaisesti saada neuvoteltua Langnetin 
perustoiminnan rahoitus yliopistojen budjettivaroilla. 
 
Tiina Onikki-Rantajääskö (HY) toi esiin, että Langnet voisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä Tieteen 
termipankin kanssa. Langnetin koordinaattori ja johtaja valmistelivat toimintasuunnitelmaan 
lisäyksen: ”Osana jatkuvaa toimintaansa Langnet tekee yhteistyötä Tieteen termipankin kanssa ja 
kannustaa esimerkiksi teemaryhmiään järjestämään Tieteen termipankkiin liittyviä työpajoja.” 
 
4. Langnetin toimintakäsikirja 
 
Luonnos Langnetin uudeksi toimintakäsikirjaksi on toimitettu langnet-kaikki-listalle 28.11.2022 
kokouskutsun liitteenä. Langnetin koordinaattori esitteli toimintakäsikirjaluonnoksen. 
Toimintakäsikirja toimii Langnetin epävirallisina sääntöinä, kun Langnet oletettavasti siirtyy osaksi 
Suomen kielitieteellistä yhdistystä (SKY) helmikuussa 2023. Toimintakäsikirjassa kuvaillaan 
Langnetin toiminnan pääpiirteet sekä tuodaan esiin, että Langnetin talous järjestetään SKY:n 
kirjanpitoon sidottuna rahastona. 
 
Matti Miestamo (HY) toi esiin, että koska Langnetin päätöksenteko yhdistymisen jälkeen kuvataan 
toimintakäsikirjassa niin, että SKY:n johtokunta päättää Langnetin johtoryhmän esityksestä, se voi 
aiheuttaa potentiaalisia ristiriitatilanteita. Langnetin johtaja Urpo Nikanne vastasi, että käytännössä 
näin on: yhdistyksessä, kuten SKY, valtaa käyttää yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen kokous. 
Todennäköistä kuitenkin on, että ristiriitatilanteita ei synny. 
 
Matti Miestamo (HY) toi esiin, että toimintakäsikirjaluonnoksen kohdan 2 (”toimijat) kolmannen 
kappaleen muotoilu liittyen post doc -tutkijoiden rooliin on epäselvä. Johtaja ja koordinaattori 
totesivat, että muokkaavat muotoilua luontevammaksi.  
 
5. Muut esille tulevat asiat 
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Markus Hamunen (HY) toi esiin, että kielentutkimuksen kentällä olisi tarvetta opetukseen ja 
seminaaritoimintaan, joka liittyy niin kutsuttuun metatasoon: esimerkiksi kielentutkimuksen aate- 
ja oppihistoriaan sekä metodologiaan. Keskustelussa nostettiin myös esiin, että kyseistä toimintaa 
voisi järjestää myös post doc -vetoisesti ja että kyseiset teemat saattavat olla hankalia perustutkinto-
opiskelijoiden sisäistää.  
 
Koordinaattori totesi, että tarve on hyvin tiedostettu. Kun Langnetin perusrahoitus saadaan 
vakaalle pohjalle, on mahdollista keskittyä selkeämmin rahoituksen hakemiseen sekä myös 
yliopistojen välisen opetusyhteistyön kehittämiseen. 
 
6. Kokouksen päätös 
 
Päätettiin kokous ajassa 9.15. 
 
 


