
LIITE 2 Teemaverkostojen (thematic networks) toimintasäännöt (päivitetty 16.4.2021) 
 
1. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksessä voi toimia erityisiä teemaverkostoja, joiden 
tavoitteena on vahvistaa ja edistää soveltavan kielitieteen piiriin kuuluvaa kansallista ja 
kansainvälistä yhteistyötä. Teemaverkosto kokoaa yhteen tietyn soveltavan kielitieteen 
erityisalan- tai kysymyksen tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia.  
 
2. Teemaverkostot toimivat Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLA ry:n 
alaisuudessa ja nimissä. Uusi teemaverkosto voidaan perustaa, mikäli vähintään kuusi 
henkilöä tekee tästä kirjallisen hakemuksen yhdistyksen hallitukselle. Hakemuksessa tulee 
olla esitys verkoston nimeksi, verkoston vetäjien nimet sekä lyhyt kuvaus ryhmän toiminta-
alueesta. Hallitus päättää verkostojen perustamisesta ja tiedottaa niistä yhdistyksen 
verkkosivuilla. 
 
3.  Verkosto valitsee itselleen 2−3 toimihenkilöä/vetäjää, joiden toimikausi on kaksi vuotta. 
Vetäjät toimivat sekä verkoston toiminnan koordinoijina että sen yhdyshenkilöinä AFinLAn 
hallituksen suuntaan. Verkosto voi valita itselleen tarpeelliseksi katsomansa muut 
toimihenkilöt. Ryhmän jäseneksi pääsee ilmoittamalla vetäjälle halukkuutensa osallistua 
toimintaan. Teemaverkoston jäsenien on oltava AFinLA:n jäseniä. 
 
4. Teemaverkostojen toimintamuodot voivat vaihdella. Niihin voivat kuulua tutkijatapaamisten 
ja seminaarien järjestäminen, yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpito sekä erilaiset 
yleisö- ja koulutustilaisuudet. Verkosto voi myös julkaista alueeltaan toimitettuja kirjoja tai 
lehtien teemanumeroita. Verkostojen toivotaan osallistuvan AFinLA:n tapahtumien 
järjestelyyn ja julkaisutoimintaan.  
 
5. Verkoston tulee kokoontua vähintään kerran vuodessa. AFinLA:n syyssymposiumin 
järjestäjät varaavat ohjelmassa ajan verkostojen kokouksille. Verkosto voi tarjota 
syyssymposiumiin ja yhdistyksen mahdollisiin muihin tapahtumiin omia työpajojaan, 
paneeleitaan ja teemasymposiumejaan tapahtumien järjestäjien ohjeiden mukaisesti.  
 
6. Verkostot tiedottavat toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle ja lähettävät tietoa 
yhdistyksen kotisivuille tai sähköpostilistan kautta. Verkosto huolehtii siitä, että yhdistyksen 
nimi mainitaan yhtenä toiminnan järjestäjätahona silloin kun verkosto kokoontuu muissa kuin 
AFinLA:n järjestämissä tilaisuuksissa.  
 
7. Verkostot raportoivat lyhyesti toiminnastaan vuosittain. Ne lähettävät 31.1. mennessä 
seuran hallituksen sihteerille raportin edellisen vuoden toiminnastaan (max. 2 s.), joka 
liitetään seuran toimintakertomukseen. Raportin yhteydessä sihteerille lähetetään myös 
päivitetty jäsenluettelo sähköpostiosoitteineen. 
 
8. Yhdistys tukee teemaverkostojen toimintaa resurssiensa mukaisesti. Pääsääntöisesti 
verkosto vastaa itse toimintansa aiheuttamista kuluista, mutta rahaliikenteen järjestelyissä 
voidaan käyttää hyväksi yhdistyksen pankkiyhteyksiä ja kirjanpitoa. 
 
9. Ryhmä voi lopettaa toimintansa ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle. Yhdistys voi 
katsoa ryhmän toiminnan päättyneeksi, mikäli toimintaa ei ole ollut kahteen vuoteen tai 
toimintakertomusta ei toimiteta kehotuksesta huolimatta.  
 
10. Yhtä aikaa toiminnassa voi olla enintään 10 teemaverkostoa.  


