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PÖYTÄKIRJA 

 

Aika: 14.8.2017 klo 12.00 – 21.8.2017 klo 12.00 

Osallistujat: Riho Grünthal, Ari Huhta, Tuomas Huumo, Niina Kunnas, Matti Miestamo (pj.), Minna Nevala, 

Urpo Nikanne, Nina Pilke, Anne Pitkänen-Huhta, Helka Riionheimo, Sirkku Ruokkeinen, Ulla Vanhatalo 

(siht.) 

 

1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Langnetin toimintakäsikirjan (3.1) mukaan Langnetin johtoryhmä voi päättää asioista myös 

sähköpostikokouksessa. Kokous on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet edustajista. Langnetin johtoryhmä päätti 

kokouksessaan 18.5.2017 pitää sähköpostikokouksen elokuussa 2017 Vaasan yliopiston 

edustuksesta Langnetin johtoryhmässä. Kokouskutsu lähetettiin ja sähköpostikokous avattiin 

14.8.2017 kello 11.59.  

Sähköpostikokouksen läsnäolijoiksi todettiin puheenjohtajan lisäksi ne, joilta oli saatu vastaus 

21.8.2017 klo 12.00 mennessä. Kaikki kokoukseen osallistuneet edustajat vastasivat sähköpostilla 

hyväksyvänsä kaikki esitykset. Esityksistä ei käyty muuta keskustelua. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi listan mukaan Helka Riionheimo ja Sirkku Ruokkeinen. 

 

4. Vaasan yliopiston edustus Langnetin johtoryhmässä 

Kieliaineiden tohtorikoulutus Vaasan yliopistossa päättyi virallisesti 1.8.2017, jolloin Vaasan 

yliopiston kieliaineiden opetus- ja tutkimushenkilöstö siirtyi Jyväskylän yliopistoon. Langnetin 

johtoryhmä keskusteli kokouksessaan 18.5.2017 Vaasan yliopiston edustuksesta Langnetin 

johtoryhmässä ja päätti palata asiaan elokuussa sähköpostikokouksessa. Kokouksen jälkeen tilanne 

muuttui siten, että Vaasan edustajana Langnetin johtoryhmässä toimiva Nina Pilke siirtyi Vaasan 

yliopiston uuden Kielikeskuksen johtajaksi. Hän keskusteli johtoryhmäasiasta Vaasan yliopiston 

viestintätieteiden professorien kanssa. Heidän näkemyksensä on, ettei Vaasan edustus Langnetin 



johtoryhmässä nykytilanteessa ole tarpeen eli ketään ei ehdotettu Ninan tilalle. Nina Pilke haki 

eroa Langnetin johtoryhmästä. 

Nina Pilkkeelle myönnettiin ero Langnetin johtoryhmästä. Hänen tilalleen ei valittu uutta 

edustajaa.  

 

5. Vaasan yliopiston kielentutkijoiden osallistuminen Langnetin toimintaan 

Vaikka kieliaineiden tohtorikoulutus Vaasan yliopistossa on virallisesti päättynyt ja kieliaineiden 

jatko-opiskelijat ovat pääsääntöisesti siirtyneet Jyväskylään, Vaasan yliopistolla voi jatkossakin 

toimia eri vaiheissa olevia kielentutkijoita. Heidän toivotaan edelleen osallistuvan aktiivisesti 

Langnetin toimintaan.  

Vaasan yliopistoon affilioituvilla kielentutkijoilla on edelleen samat mahdollisuudet kuin muillakin 

osallistua Langnetin toimintaan ja hyötyä esimerkiksi mahdollisesta rahoituksesta. Vaasan 

yliopiston nimi kuitenkin poistuu Langnet-verkoston virallisista yhteyksistä (kotisivut, 

rahoitushakemukset jne.). 

 

6. Kokouksen päätös 

Maanantaina 21.8.2017 kello 12.07 puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneen.  

 

 

Helsingissä 21.8.2017 

 

 

________________________________  ______________________________ 

Matti Miestamo, pj.   Ulla Vanhatalo, siht. 

 

________________________________  _______________________________ 

Helka Riionheimo, pöytäkirjantarkastaja  Sirkku Ruokkeinen, pöytäkirjantarkastaja 


