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Skype-neuvottelu

PÖYTÄKIRJA
Osallistujat:
Imre Bartis, HY/FIN-CLARIN
Tero Aalto, CSC
Kaisa Häkkinen, TY
Nobufumi Inaba, TY
Jarmo Jantunen, OY
Mark Kaunisto, JY
Merja Koskela, VY
Mietta Lennes, HY/FIN-CLARIN, sihteeri
Krister Lindén, HY/FIN-CLARIN, puheenjohtaja
Mikhail Mikhailov, TaY (liittyi mukaan klo 12.06, kohdan 1 aikana)
Jukka Mäkisalo, UEF
Antti Pursula, CSC
Toni Suutari, Kotus
Stefan Werner, UEF

Poissaolostaan ilmoittaneet:
Ari Huhta, JY
Mikko Kurimo, Aalto 

Kokous alkoi klo 12.00.
1. Tilannepäivitys: FIN-CLARIN-konsortiosopimus ja CLARIN ERIC
Suomen Akatemialle on toimitettu vuodenvaihteessa muistio CLARIN ERICiin liittymistä varten. Akatemia kerää tarkempaa tietoa
vielä uudelleen helmikuussa.
Vasta Akatemian FIRI-ryhmän ja OKM:n käsittelyn jälkeen FIN-CLARIN ja Helsingin yliopisto sen edustajana voi saada mandaatin
toimia Suomen puolesta CLARIN ERICissä.
FIN-CLARIN-konsortion pitäisi kuitenkin olla perustettu, ennen kuin liittyminen CLARIN ERICiin on mahdollista. Konsortiota voidaan
valmistella kevään aikana jo ennen kuin liittymishakemuksen jättäminen tulee ajankohtaiseksi.
Toisaalta olemme jo aktiivisesti mukana CLARIN ERICin toiminnassa, vaikka emme ole virallisesti vahvistettuja jäseniä.
Mikäli liittyminen edelleen pitkittyy, selvitämme mahdollisuutta toimia liitännäisjäseninä, jotta FIN-CLARIN voisi ainakin osallistua
CLARIN ERICin kokouksiin.
Linkki: Konsortiosopimus ja siihen liittyvät dokumentit

2. Vuoden 2013 FIN-CLARIN-Content -aineistot
Tilannekatsaus: Tulevia kielivaroja
FIN-CLARIN-CONTENT-rahoitusta on käytettävissä vuodelle 2013 suunnilleen saman verran kuin vuonna 2012, jolloin aineistoja
rahoitettiin yhteensä noin 80000 eurolla (poislukien ALV).
Kokoukseen mennessä jätetyt esitykset vuonna 2013 rahoitettaviksi aineistoiksi:
Rinnakkaistekstikorpusten viimeistely (Mihail Mihailov): yhteensä 12193,21 € + ALV (23%) 2804,44 € = 14997,65 €
ICLFI, kansainvälinen oppijansuomen korpus (Jarmo Jantunen): yhteensä 44250 € + ALV (23%) 10178 € = 54458 €
FIN-CLARINin sivuilla on ICLFIstä vanhaa tietoa. Oulu toimittaa tuoreet tiedot ja ne päivitetään mahdollisimman pian.
Em. hakemusten yhteismäärä 56443,21 € (ALV 0%), 69455,65 (ALV 23%)
Todettiin, että ALV-kanta on muuttunut vuodenvaihteessa ja on nykyään 24%. Tämä korjaus on tehtävä hakemuksiin.
Rahoituspäätöksiä ei toistaiseksi tehty, koska muita hakemuksia on edelleen odotettavissa.
Turun yliopisto on aikeissa hakea rahoitusta vuoden 1541 ruotsinkielisen Uuden Testamentin tekstiä varten ja mahdollisesti
toiseenkin aineistohankkeeseen.
Annetaan mahdollisuus jättää lisää hakemuksia vielä 17.2. saakka, jotta ne ehtivät johtoryhmälle tiedoksi ennen seuraavaa
kokousta.
Jo tehtyjä esityksiä on samalla mahdollista muuttaa ja täydentää.
Myös rahoituksen hakuohjeeseen voi esittää kommentteja.
Linkki: Vuonna 2012 rahoitettujen hankkeiden kuvaukset

3. Verkko-osoitteet
Uusi osoite on otettu käyttöön: www.kielipankki.fi
Myös entinen toimii: www.helsinki.fi/fin-clarin
Tarkoitus on vähitellen eriyttää nämä Kielipankin ja FIN-CLARINin eri tarpeisiin.

4. Vuosikertomus 2012

https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinHallinto
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinKonsortiosopimus
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/Trash/FinCLARINFinClarinHallintoUudetKielivarat
https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/FinCLARIN/FinClarinJory20130201KokousPK/Hakemus_Rinnakkaiskorpukset.pdf
https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/FinCLARIN/FinClarinJory20130201KokousPK/Hakemus_ICLFI.pdf
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinContentHakuohje
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/FinClarinJory20121018KokousFinClarinContentHankekuvaukset
http://www.kielipankki.fi/
http://www.helsinki.fi/fin-clarin


Linkki: Vuosikertomus
Vuosikertomuksen sisältö hyväksyttiin.
Vuosikertomus on tarkoitus vielä siirtää taulukon muotoon tulevaa seurantaa varten.

5. Tuleva henkilövaihdos FIN-CLARINissa
Mietta on keväällä poissa 13.3.-15.4. ja siirtyy 1.7.2013 alkaen apurahalle kirjoittamaan oppikirjaa "Puheen analyysin perusteet".
Sijaisena toimii Imre Bartis, joka on jo aikaisemmin toiminut META-NORD-hankkeessa.

6. Muut asiat
Syksyn 2013 Kieliaineiston käsittely -kurssi on suunnitteilla lokakuun puoliväliin (vrt. vuonna 2012 järjestetty Langnet-kurssi).
CSC on lupautunut tarjoamaan tilat ja osallistumaan järjestelyihin.
Seuraava kokous pidetään aikaisintaan 25.2. alkavalla viikolla. Ajankohdasta järjestetään Doodle-kysely.

Kokous päättyi klo 12.58.

-- MiettaLennes - 2013-02-01
 Kommentit

Kommentin jättäminen vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen.
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