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TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Tässä toimintasuunnitelmassa kuvataan kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin 
jatkuva toiminta sekä kehitystoiminta ja -projektit vuonna 2023. 

Toimintasuunnitelman luonnosta on käsitelty ja sitä on kommentoitu: 

 21.11.2022 Langnetin johtoryhmän kokouksessa 

 9.12.2022 Langnetin yleiskokouksessa 

 16.12.2023 Langnetin johtoryhmän kokouksessa 
 

Langnetin johtoryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman kokouksessaan 1/2023 (16.12.2023). 

1. Jatkuva toiminta 

Langnetin jatkuvan toiminnan voi jakaa neljään osaan: hallintoon (1.1.), teemaryhmien 
toimintaan (1.2.), tapahtumanjärjestämiseen ja toimintaan (1.3.), viestintään (1.4.) sekä 
rahoituksen hakuun ja rahoittajalle raportoimiseen (1.5.). Lisäksi Langnet organisoi 
kielentutkimuksen alan väitöskirjantekijöille ja vastavalmistuneille tohtoreille vuosittaista 
mentorointiohjelmaa (1.6.). Osana jatkuvaa toimintaansa Langnet tekee yhteistyötä Tieteen 
termipankin kanssa ja kannustaa esimerkiksi teemaryhmiään järjestämään Tieteen termipankkiin 
liittyviä työpajoja. 

1.1. Jatkuva toiminta: Hallinto 

Langnetin hallinnosta vuonna 2023 vastaa Langnetin johtaja, professori Urpo Nikanne (ÅA) sekä 
koordinaattori Lotta Aarikka. Langnetin korkein päättävä elin on johtoryhmä, joka koostuu 
Suomen yliopistojen kieliaineiden tohtorikoulutuksen vastuuhenkilöistä. Johtoryhmään kuuluu 
myös väitöskirjatutkijoiden edustaja.  

Tammikuussa 2023 Langnetin johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: 

 Tuuli Ahonen (väitöskirjatutkijajäsen, Itä-Suomen yliopisto) 

 Tiina Eilittä (väitöskirjatutkijavarajäsen, Oulun yliopisto) 

 Riho Grünthal (Helsingin yliopisto) 

 Ari Huhta (Jyväskylän yliopisto) 

 Tuomas Huumo (Turun yliopisto) 

 Liisa Mustanoja (Tampereen yliopisto) 

 Maarit Siromaa (Oulun yliopisto) 

 Urpo Nikanne (Åbo Akademi) 

 Helka Riionheimo (Itä-Suomen yliopisto) 

Varajäseninä toimivat kunkin yliopiston kieliaineiden tohtorikoulutuksesta vastaavat varahenkilöt. 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Langnetin johtaja Urpo Nikanne ja sihteerinä koordinaattori 
Lotta Aarikka. Johtoryhmä kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 

Langnet-toimintaan liittyvistä isommista ja ajankohtaisista asioista keskustellaan vuosittaisessa 
yleiskokouksessa, joka järjestetään vuonna 2023 Oulun Kielitieteen päivien yhteydessä 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/hallinto/
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toukokuussa. Vuonna 2022 kevään yleiskokouksessa valitaan Langnetille uusi johtaja kaudelle 
2024–2027. 

1.2. Jatkuva toiminta: Langnetin teemaryhmät 

Syksyllä 2016 Langnetissa alkoivat toimia uudet teema- ja resurssiryhmät. Nykyiset ryhmät 
perustuvat Oulun Langnet-tapaamisessa 27.5.2016 tai sen jälkeen tulleisiin ehdotuksiin. Langnetin 
teema- ja resurssiryhmätoimintaa vetävät väitöskirjatutkijat. (Huom! Teemaryhmien toiminnan 
kehittämistarpeista, ks. kohta 2.3. Kehitysprojektit: Langnetin teemaryhmät.) 

Tammikuussa 2023 Langnetin piirissä toimii 15 teemaryhmää, joista punaisella on merkitty ne 
kuusi teemaryhmää, joilla ei ole (uutta) vastuullista väitöskirjatutkijaa vetämässä niiden toimintaa: 

 Fonetiikka / Phonetics  

 Historiallinen kielentutkimus, vanhat kirjakielet ja tekstit / Historical Linguistics, Languages, 
Texts and Documents  

 Kielentutkimuksen metateoria (historia, filosofia, metodologia ym.) / Metatheory of 
Linguistics (history, philosophy, methodology etc.) 

 Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa / Language in a Changing Society 

 Kielioppi, semantiikka ja typologia / Grammar, Semantics and Typology 

 Kielten oppiminen ja opetus / Language Learning and Teaching 

 Kirjallisuus ja kieli / Literature and Language 

 Kirjoitusjärjestelmät / Writing Systems  

 Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät / Corpus Linguistics and Statistical Methods 

 Käännöstiede, monikielisyys ja asiantuntijaviestintä / Translation Studies, Multilingualism, and 
Professional Communication 

 Monikielisyys ja kielikontaktit / Multilingualism and Language Contacts 

 Multimodaalisuus ja puhe vuorovaikutuksessa ja toiminnassa / Multimodality and Talk in 
(Inter)action 

 Nimistöntutkimus / Onomastics 

 Puhutun kielen tutkimus / Spoken Language Studies 

 Diskurssi / Discourse 

Uusien teemaryhmien perustaminen on mahdollista ja ryhmä käynnistyy, jos sille löytyy vetäjätiimi: 
mielellään kaksi vetovastuullista väitöskirjatutkijaa sekä vähintään yksi toimintaan sitoutunut 
ohjaaja. Langnetin koordinaattori avustaa toiminnan käynnistämisessä. 

Langnet tarjoaa teemaryhmille sähköpostilistat toiminnasta viestimiseen. Koordinaattori lisää 
teemaryhmien tapahtumat teemaryhmien sivuille sekä Langnet-tapahtumakalenteriin ja mainostaa 
niitä sekä Langnet-uutiskirjeessä että Langnetin sosiaalisen median kanavissa.  

Toiminnan suunnittelusta vastaavat teemaryhmät ja niiden vetäjät. Tammikuun 2023 
taloustilanteessa Langnetilla on varoja teemaryhmien toimintaan yht. 1650 €. Rahat jyvitetään 
teemaryhmille vuoden 2023 alussa.  

Langnetin koordinaattori ja johtaja kutsuvat teemaryhmien vetäjät tapaamiseen kahdesti vuodessa: 
tammikuussa ja syyskuussa. Lisätapaamisia järjestetään tarvittaessa. Tapaamisissa keskustellaan 
Langnetin toiminnasta sekä teemaryhmien tarpeista ja toiveista sekä toiminnan kehittämisestä (ks. 
kohta 2.3. Kehitysprojektit: Langnetin teemaryhmät.). 

1.3. Jatkuva toiminta: Tapahtumat ja toiminta 

Langnet järjestää vuosittain kaksi toistuvaa tapahtumaa: kesäkoulun elokuussa sekä joulukoulun 
joulukuussa. Kesäkoulu pyritään järjestämään lähitapahtumana, kun taas joulukoulu järjestetään 
etä- tai hybridimuotoisena (esim. Zoom).  

Vuonna 2022 Langnetin kesäkoulu järjestetään kansalaistiedettä, tiedeviestintää ja yhteiskunnallista 
vaikuttamista sisältävään Kieli ulos! -projektiin liittyen (ks. kohta 2.5.), jos projektille saadaan 
rahoitusta. Kesä- ja joulukoulun järjestelyistä päävastuussa on Langnetin koordinaattori. 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/ryhmien-tiedot/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/
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1.4. Jatkuva toiminta: Viestintä 

Langnet viestii ajankohtaisista kielitieteellisistä tapahtumista ja tilaisuuksista, opetuksesta ja 
vierailuluennoista sekä yhteiskunnallisista kielitieteeseen ja -politiikkaan liittyvistä kysymyksistä (ks. 
kehitysprojekti kohdassa 2.5.2. Viestintästrategia). Langnetin uutiskirje, jossa viestitään 
ajankohtaisista aiheista sekä Langnetin ja sen teemaryhmien toiminnasta, lähetetään langnet-kaikki-
listalle noin viisi kertaa vuodessa. Uutiskirje julkaistaan myös Langnetin verkkosivuilla. 

Langnetin keskeisimmät viestintäkanavat ovat: 

 Verkkosivut 

 Verkkosivujen tapahtumakalenteri 

 Sähköpostilistat, erityisesti langnet-kaikki@helsinki.fi 

 Facebook-tili: LangnetVerkosto 

 Twitter-tili: @Langnet_fi 

1.5. Jatkuva toiminta: Rahoitus 

Langnetilla on 1/2023–6/2023 aktiivisena Koneen Säätiön apuraha (2019–2023). Koneen Säätiön 
apuraha päättyy kesäkuussa 2023, minkä jälkeen Langnetin johtaja Urpo Nikanne toimittaa 
loppuraportin säätiölle. 

Tammikuun 2023 taloustilanteessa Langnetilla on pääpiirteittäin varoja koordinaattorin 
palkkaukseen (50% työsuhde, 30.6.2023 saakka, Koneen Säätiö) sekä teemaryhmien toimintaan 
(yht. 1650 €, Koneen Säätiö).  

Langnet on hakenut lokakuussa 2022 Suomen kulttuurirahastolta rahoitusta Kieli ulos! -projektiin 
(10 200 €, ks. kohta 2.5), projektiin liittyvän kesäkoulun toteuttamiseen (15 000 €) sekä 
koordinaattorin palkkaan ajanjaksolle 7/2023–12/2023 (10 800 €). 

Osana jatkuvaa toimintaansa Langnet hakee toiminnalleen rahoitusta myös vuonna 2023. 
Koordinaattori laatii johtajan avustuksella 3–4 rahoitushakemusta/vuosi. 

1.6. Jatkuva toiminta: Mentorointiohjelma 

Ryhmämentorointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Langnetissa vuonna 2017 ja onnistuneen 
kokeilun jälkeen ohjelma toteutettiin uudelleen vuosina 2019 ja 2020. Kiittävän palautteen vuoksi 
mentorointiohjelman toteuttaminen on otettu osaksi Langnetin jatkuvaa toimintaa, ja se 
toteutetaan myös vuonna 2023.  

Ilmoittautuminen mentorointiin sekä mentoreille että aktoreille (mentoroitaville) käynnistyy 
tammikuussa 2023. Luottamuksellisissa ryhmämentorointitapaamisissa osallistujat saavat 
vertaistukea ja vinkkejä ja pääsevät keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista syvällisesti. 
Langnetin koordinaattori hoitaa mentoreiden ja aktoreiden ilmoittautumisen sekä ryhmien 
koostamisen ja toimii ryhmien tukena tarvittaessa. Mentorit ja aktorit vastaavat itse 
mentorointitapaamisten sopimisesta. Langnetin johtaja ja koordinaattori järjestävät joulukuussa 
2023 yhteisen purkutilaisuuden mentorointiryhmille ja keräävät mentoroinnista palautteen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/
https://blogs.helsinki.fi/langnet-2016-2019/events/
mailto:langnet-kaikki@helsinki.fi
https://www.facebook.com/LangnetVerkosto
https://twitter.com/Langnet_fi
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2. Kehitystoiminta ja -projektit 

Tässä toimintasuunnitelman osiossa on esitetty Langnetin toimintaan liittyviä kehitysprojekteja. 
Osan projekteista toteutus riippuu siitä, saadaanko toiminnalle rahoitus ulkoisista lähteistä. 

Jokaisen kehitysprojektin alkuun on myös kirjattu sen: 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste (asteikko 1–5; 1=ei kiireellinen/tärkeä, 5=erittäin 
kiireellinen/tärkeä) 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus (asteikko 1–5; 1=pieni kuormitus, 5=erittäin kuormittava) 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät 

 Suunniteltu toteutusajankohta 

2.1. Langnetin ja Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) yhteistyö 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 5 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 2 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, SKY:n johtokunta, 
Langnet-yhteisö 

 Suunniteltu toteutusajankohta: 1/2023–2/2023 

Langnetin johtoryhmä sekä Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) johtokunta ovat aloittaneet 
joulukuussa 2021 keskustelut siitä, että Langnetin toiminta siirtyy osaksi SKY:n toimintaa vuonna 
2023. Projektia on edistetty vuonna 2022: 

 Langnetin johtoryhmä valtuutti Langnetin johtajan Urpo Nikanteen aloittamaan alustavat 
keskustelut yhdistymisestä SKY:n johtokunnan kanssa (22.11.2021) 

 ensimmäinen alustava keskustelu yhdistymisen edellytyksistä SKY:n johtokunnan edustajien 
kanssa (16.12.2021) 

 yhdistyminen keskusteluasiana Langnetin johtoryhmän kokouksessa (19.1.2022) 

 toinen alustava keskustelu yhdistymisen edellytyksistä SKY:n johtokunnan edustajien kanssa 
(28.1.2022) 

 avoin keskustelutilaisuus langnetlaisille (18.2. klo 15–16) 

 yhdistyminen keskusteluasiana SKY:n vuosikokouksessa (24.2.2022 klo 18–19) 

 XLVIII Kielitieteen päivien yhteydessä järjestetyssä Langnetin yleiskokouksessa (12.5. klo 17–
19) 

 Langnetin kesäkoulussa (15.–16.8., ÅA) 

 Langnetin ylimääräisessä yleiskokouksessa (9.12. klo 8–10) 

Asia menee päätettäväksi myös Suomen kielitieteellisen yhdistyksen kokoukseen helmikuussa 2023. 
Valmistelusta ovat vastuussa Langnetin koordinaattori ja johtaja sekä SKY:n johtokunnan 
puheenjohtaja Lotta Aunio. 

2.2. Langnetin perustoiminnan rahoittaminen 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 5 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä, Langnet-yliopistojen 
budjettivastuullisten yksiköiden päättäjät (esim. laitosjohtajat ja dekaanit) 

 Suunniteltu toteutusajankohta: 1/2023–6/2023 

Langnetin toiminta on saanut rahoitusta Suomen kulttuurirahastolta (2016–2019) sekä Koneen 
Säätiöltä (2020–2023). Rahoituksella on käytännössä maksettu koordinaattorin palkkaa (50 % 
työsuhde). Koneen Säätiön rahoituksen turvin Langnetin koordinaattorin palkkaus on turvattu 
30.6.2023 saakka ja täydentävää rahoitusta on haettu vuonna 2022 vuoden 2023 loppuun.  

Esimerkiksi Koneen säätiö on ilmoittanut, ettei jatkossa rahoita Langnetin perustoimintaa. On 
luultavaa, ettei säätiörahoituksella ole mahdollista pitkäjänteisesti kustantaa Langnetin 
perustoimintaa kuten koordinaattorin palkkausta ja teemaryhmien toimintaa. Ilman 
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koordinaattorin henkilöresurssia Langnetin jatkuva toiminta sekä projektiluontoinen toiminta ja 
esimerkiksi mahdollisuus hakea ulkoista rahoitusta vaarantuvat merkittävästi. 

Langnetin johtaja, koordinaattori ja johtoryhmä laativat esityksen yliopistojen budjettivastuullisille 
tahoille siitä, miten Langnetin perustoimintaa kuten koordinaattorin palkkausta ja teemaryhmien 
toimintaa voitaisiin jatkossa rahoittaa yliopistojen yhteistyönä. Esityksessä osoitetaan selkeästi, 
miten Langnetin jatkuva sekä projektiluontoinen toiminta hyödyttävät yliopistojen kieliaineiden 
tohtorikoulutusta antavia yksiköitä ja miksi toimintaa on kannattavaa ja järkevää rahoittaa. 
Tavoitteena on turvata Langnetin perustoiminnan rahoitus. 

2.3. Teemaryhmien kehittäminen 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 3 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, teemaryhmien vetäjät, Langnet-yhteisö 

 Suunniteltu toteutusajankohta: 1/2023–9/2023 

Langnetin teemaryhmät kaipaavat kehittämistä. Teemaryhmiä on paljon (15 kpl), mutta vain osalla 
niistä (9 kpl) on vuonna 2022 toimintaa. Lisäksi Langnetissa on yhteensä neljä teemaryhmää, joilla 
ei ole vetäjää. Langnetin teemaryhmiä käsittelevissä keskusteluissa on tullut ilmi, että teemaryhmien 
vetäjät ovat kokeneet hyvin haasteellisena tilanteen, jossa heidän olisi etsittävä itselleen seuraaja. 
Vaikka on perusteltua, että Langnetin teemaryhmiä vetävät väitöskirjatutkijat ja toiminta on 
ruohonjuuritasolta ohjautuvaa, tulisi teemaryhmien vetäjien eli nuorten tutkijoiden saada tehtävään 
tarvittavaa ohjausta ja tukea. 

Langnetin teemaryhmien kehitysprojektissa pohditaan seuraavia seikkoja: 

 Langnetin teemaryhmien määrä ja teemat sekä teemaryhmien suhde yliopistojen 
tohtoriohjelmien ja -koulujen ja muiden yksiköiden tutkimusseminaareihin 

 Teemaryhmien lakkauttaminen ja perustaminen: Milloin teemaryhmän toiminnan voi katsoa 
loppuneeksi ja toisaalta miten uusia ryhmiä on tarvittaessa mahdollista perustaa? 

 Teemaryhmien vetämiseen liittyvät käytännöt: Miten ja missä uusi vetäjä valitaan? Vetävätkö 
teemaryhmiä jatkossa väitöskirjatutkijat vai väitöskirjatutkijat ja ohjaajat yhdessä? Mitkä ovat 
teemaryhmien vetäjien oikeudet ja velvollisuudet? Mitä hyötyä teemaryhmän vetämisestä sen 
vetäjälle on? Mitä tukea Langnet teemaryhmien vetäjille tarjoaa?  

Teemaryhmien kehittämisprojektia koordinoi Langnetin koordinaattori sekä johtaja. 
Teemaryhmien kehittämisestä keskustellaan tammi- ja syyskuussa Langnetin teemaryhmien vetäjien 
kanssa. 

2.4. Langnet-OPS 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 4 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä 

 Suunniteltu toteutusajankohta: 6/2023–12/2023 

Langnetin käytäntönä on ollut, että kieliaineiden tohtorikoulutusta järjestävät yliopistot ovat 
mahdollistaneet kielentutkimuksen tohtorikoulutukseen liittyville kursseille osallistumisen myös 
muiden yliopistojen väitöskirjatutkijoille kuin omilleen, jos se suinkin on ollut mahdollista (esim. ei 
osallistujamäärärajausta). Langnetin piirissä on myös ollut keskustelua siitä, että yliopistojen 
tohtorikoulujen järjestämät yleiset kurssit eivät aina vastaa kielentutkijoiden erityistarpeisiin liittyen 
esimerkiksi kielitieteen metodologian, metateorian, tutkimushistorian, tutkimusetiikan, 
tiedeviestinnän ja uraohjauksen sisältöihin. 

Koordinaattori ja johtaja valmistelevat yhdessä tohtoriohjelmien edustajien eli johtoryhmän kanssa 
suunnitelman kielentutkimuksen tohtorikoulutuksen epävirallisesta kansallisesta 
opintosuunnitelmasta. Opintosuunnitelman valmistelussa pyritään ottamaan huomioon kaikki 
kielitieteilijöille tarpeelliset alakohtaiset sisällöt (esim. metodologia, metateoria, tutkimushistoria, 
tutkimusetiikka, tiedeviestintä, uraohjaus). Tavoitteena on, että jokainen kielentutkimuksen 
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tohtorikoulutusta järjestävä yliopisto tarjoaisi kaikille Langnetin piirissä toimiville 
väitöskirjatutkijoille yhtä kurssia, joka järjestetään joka toinen vuosi. 

2.5. Kieli ulos! -projekti 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 5 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 5 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja, johtoryhmä 

 Suunniteltu toteutusajankohta: 1/2023–12/2023 

Langnet on hakenut lokakuussa 2022 Suomen kulttuurirahastolta rahoitusta Kieli ulos! -projektiin 
(10 200 €), projektiin liittyvän kesäkoulun toteuttamiseen (15 000 €) sekä koordinaattorin palkkaan 
ajanjaksolle 7/2023–12/2023 (10 800 €). 

Kieli ulos! -projektin tavoite on kehittää kielentutkimuksen väitöskirjatutkijoiden 
kansalaistieteeseen, tiedeviestintään sekä kielipolitiikkaan liittyvää ammattitaitoa. Tavoitteena on 
yhtäältä tehdä kielentutkimusta tunnetuksi ja toisaalta rohkaista nuoria kielentutkijoita ottamaan 
roolia yhteiskunnallisina keskustelijoina, vaikuttajina ja kielipolitiikan asiantuntijoina.  

Kieli ulos! -projekti toteutetaan kolmessa temaattisessa ryhmässä mentorivetoisesti. Jokaisella 
ryhmällä on teemaansa liittyvät tavoitteet, ja ryhmiä vetävät kyseisessä teemassa ansioituneet ja 
kokeneet vanhemmat tutkijat ja kieliasiantuntijat. Ryhmissä käydään lävitse teemaan liittyviä 
sisällöllisiä seikkoja keskustelevana luento-opetuksena ja vierailuina. 

Ryhmä 1: Kansalaistiedettä ja tiedeviestintää toisen asteen opiskelijoille 

Ykkösryhmän erityisenä kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat sekä lukioissa että 
ammattioppilaitoksissa. Ryhmäläisten tavoitteena on yleistajuistaa kielentutkimusta, tuoda esiin 
kielitaidon merkitystä ja mahdollisesti myös osallistaa opiskelijoita omaan tutkimukseensa. 
Lukioihin ja ammattioppilaitoksiin liittyvät ryhmäläisten suoritukset suunnitellaan yhdessä 
kyseisten oppilaistosten kielten opettajien kanssa. Ryhmäläiset osallistuvat myös Nuorten 
Tiedeakatemian Tutkija tavattavissa -ohjelmaan. 

Ryhmä 2: Vaikuttava kielitieteilijä 

Kakkosryhmässä keskitytään erityisesti kielipolitiikkaan sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
Ryhmäläisten tavoitteena on tutustua erilaisiin tapoihin, joilla kielentutkijat voivat vaikuttaa 
yhteiskuntaan (esim. eduskunnan valiokuntien kuulemiset, nimistölautakunnat, Opetushallituksen 
Opetussuunnitelman perusteet, poliitikkojen kontaktointi ja lobbaus). Ryhmäläisten suorituksena 
voi olla esimerkiksi vaikuttamissuunnitelman laatiminen, jossa kuvataan, miten tiettyyn 
kielipolitiikkaan liittyvään asiakysymykseen on mahdollista vaikuttaa. 

Ryhmä 3: Tiedeviestintää suurelle yleisölle 

Kolmannessa ryhmässä tutustutaan erilaisiin tapoihin ja medioihin, joiden avulla kielentutkimusta 
voi yleistajuistaa suurelle yleisölle. Ryhmäläisten tavoitteena on hahmottaa ja hallita erilaisten 
viestintäkanavien (esim. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok,, Youtube, blogit, 
mielipidekirjoitukset, tietokirjat, podcastit) ja eri kohderyhmien eroja ja hyödyntää niitä 
tiedeviestintänsä suunnittelussa. Ryhmäläiset tekevät projektin aikana oman 
tiedeviestintäsuunnitelman ja harjoittelevat tiedeviestintää valitsemallaan sisällöllä, kanavalla  ja 
kohderyhmällä. 

Langnet on hakenut Kieli ulos! -projektiryhmien toimintaan yhteensä 10200 euroa ja rahoitus 
suunnataan ryhmien vetäjämentoreiden palkkioihin sekä muihin kuluihin, joita ryhmien 
toiminnasta syntyy (kutsupuhujien luentopalkkiot ja vierailut, matkakulut). Projektin 
koordinoinnista ja käytännön järjestelyistä vastaa Langnetin koordinaattori. 

2.6. Langnet keskustelee! -paneelisarja 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 2 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 4 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori, johtaja & johtoryhmä 
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 Suunniteltu toteutusajankohta: 6/2023–12/2023 

Langnet järjestää syyslukaudella 2023 Langnet keskustelee! -paneelisarjan jokaisessa Langnet-
yliopistokaupungissa (Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere & Turku). Paneelien teemat, 
jotka käsittelevät ajankohtaisia kielentutkimukseen liittyviä aiheita, suunnitellaan alkuvuonna 2023. 
Jokainen paneeli tallennetaan niin, että tallenteet ovat myöhemminkin katsottavissa.  

2.7. Tutkimus ja tunteet -seminaari 

 Tärkeys- ja kiireellisyysaste: 2 

 Arvioitu työmäärä/kuormittavuus: 2 

 Vastuuhenkilö + sidosryhmät: koordinaattori 

 Suunniteltu toteutusajankohta: 2023 

Langnet hakee rahoitusta tutkijaseminaarin järjestämiseen. Seminaarin teema on ”Tutkimus ja 
tunteet” ja sen ohjelmassa käsitellään tutkimukseen liittyviä tunneprosesseja, kuten palautteen 
antamista ja saamista, rahoituksen hakemista ja akateemiseen uraan liittyvää kilpailullisuutta. 
Seminaari pyritään järjestämään yhteistyössä toisen tai useamman alakohtaisen 
tohtorikoulutusverkoston kanssa niin, että seminaarissa on mahdollisuuksia myös tieteenalojen 
välisille kohtaamisille. 

 

 


