Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän sähköpostikokous

PÖYTÄKIRJA
Aika: 15.1.2018 klo 16.00 – 22.1.2018 klo 16.00
Osallistujat: Riho Grünthal, Ari Huhta, Tuomas Huumo, Niina Kunnas, Matti Miestamo (pj.), Minna Nevala,
Urpo Nikanne, Maija Peltola, 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 johtoryhmälle ilmoitettiin sähköpostitse 20.12.2017, että tammikuussa 2018 pidetään
sähköpostikokous Jyväskylän yliopiston edustuksesta Langnetin johtoryhmässä ja mahdollisista
muista asioista.
Kokouskutsu lähetettiin ja sähköpostikokous avattiin 15.1.2018 kello 16.03. Sähköpostikokouksen
läsnäolijoiksi todettiin puheenjohtajan lisäksi ne, joilta oli saatu vastaus viimeistään 22.1.2018 klo
16.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Tuomas Huumo jääväsi itsensä kohdassa 5, eikä osallistunut sen käsittelyyn. Kaikki kokoukseen
osallistuneet kannattivat tehtyjä esityksiä.

2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi listan mukaan Riho Grünthal ja Niina Kunnas.

4. Jyväskylän yliopiston edustus Langnetin johtoryhmässä
Jyväskylän yliopistossa on kaksi kielentutkimuksen tohtoriohjelmaa, yksi Kieli- ja viestintätieteiden
laitoksella ja toinen Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa. Molemmista on toistaiseksi ollut
oma edustaja Langnetin johtoryhmässä. Edustajina ovat olleet Anne Pitkänen-Huhta (Kieli- ja
viestintätieteiden laitos) ja Ari Huhta (Soveltavan kielentutkimuksen keskus). Kieli- ja
viestintätieteiden laitoksen tohtoriohjelman johtaja muuttui vuoden 2018 alussa, kun Anne
Pitkänen-Huhdan tilalle tuli Mika Lähteenmäki. Jyväskyläläiset toteavat, että nykytilanteessa ei ole
tarvetta kahdelle Jyväskylän edustajalle Langnetin johtoryhmässä.
Anne Pitkänen-Huhdalle myönnettiin ero Langnetin johtoryhmästä. Hänen tilalleen ei valittu uutta
edustajaa. Ari Huhta edustaa jatkossa molempia Jyväskylän yliopiston tohtoriohjelmia.

5. Turun yliopiston edustus Langnetin johtoryhmässä
Turun yliopiston Utuling-tohtoriohjelman johtaja Tuomas Huumo on jättänyt tehtävänsä vuoden
2017 päättyessä. Hänen tilalleen on tullut Leena Kolehmainen.
Tuomas Huumolle myönnettiin ero Langnetin johtoryhmästä. Hänen tilalleen valittiin Leena
Kolehmainen.

6. Langnetin johtoryhmän kokous Kielitieteen päivillä 2018
Langnetin johtoryhmä päätti kokouksessaan 18.5.2017 kokoontua Kielitieteen päivien yhteydessä
toukokuussa 2018. Kielitieteen päivien järjestelytoimikunnan mukaan tämän vuoden ohjelmaan ei
ole tulossa erillistä yhdistysten kokousaikaa, vaan kokoukset ehdotetaan pidettäväksi ennen
virallista ohjelmaa tai sen jälkeen.
Langnetin johtoryhmän kokous päätettiin pitää keskiviikkona 9.5.2018 heti Kielitieteen päivien
virallisen ohjelman päättymisen jälkeen. Tarkka kellonaika ja kokouspaikka selviävät Kielitieteen
päivien ohjelman varmistuttua.

7. Langnetin vapaamuotoinen yleiskokous Kielitieteen päivillä 2018
Langnetin vapaamuotoinen yleiskokous päätettiin pitää maanantaina 7.5. ennen Kielitieteen
päivien virallisen ohjelman alkamista. Tarkka kellonaika ja kokouspaikka selviävät Kielitieteen
päivien ohjelman varmistuttua.

8. Kokouksen päätös
Maanantaina 22.1.2018 kello 16.37 puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneen.

Helsingissä 29.1.2018

________________________________

______________________________

Matti Miestamo, pj.

Ulla Vanhatalo, siht.

________________________________

_______________________________

Riho Grünthal, pöytäkirjantarkastaja

Niina Kunnas, pöytäkirjantarkastaja

