
Valtakunnallinen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet
Johtoryhmän sähköpostikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: 24.9.2018 klo 12.00 – 1.10.2018 klo 12.00

Osallistujat: Riho Grünthal, Ari Huhta, Leena Kolehmainen, Niina Kunnas, Matti Miestamo (pj.), Urpo
Nikanne, 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 3.9.2018 – 10.9.2018 kokoontua sähköpostikokoukseen päättämään
väitöskirjatutkijoiden edustuksesta Langnetin johtoryhmässä. Kokouskutsu lähetettiin ja
sähköpostikokous avattiin 24.9.2018 kello 12.00. Sähköpostikokouksen läsnäolijoiksi todettiin
puheenjohtajan lisäksi ne, joilta on saatu vastaus viimeistään 1.10. klo 12.00.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi listan mukaan Niina Kunnas ja Helka Riionheimo.

4. Väitöskirjatutkijoiden edustajan valinta Langnetin johtoryhmään

Johtoryhmä päätti kokouksessaan 3.9.2018 – 10.9.2018, että edustajapaikastaan luopuvan
väitöskirjatutkija Sirkku Ruokkeisen jatkaja valitaan ensisijaisesti teemaryhmien vastuuhenkilöistä.
Nimeäminen ja mahdollinen äänestäminen päätettiin tapahtuvaksi johtoryhmän
sähköpostikokouksessa 24.9.2018 – 1.10.2018. Koordinaattori lähetti teemaryhmien
vastuuhenkilöiden sähköpostilistalle viestin, jossa listalla olevia pyydettiin ehdottamaan
johtoryhmätehtävään sopivia henkilöitä ensisijaisesti teemaryhmien vastuuhenkilöistä. Ehdotuksiin
pyydettiin lyhyet perustelut (enintään kolme virkettä). Määräaikaan mennessä koordinaattorin
sähköpostiin tuli kolme esitystä: Marjukka Käsmä, Heidi Niva ja Kirsi Sandberg.

Johtoryhmä keskusteli tilanteesta. Puheenjohtaja totesi toimintakäsikirjan toimintamallin
ongelmallisuuden tilanteessa, jossa johtoryhmä joutuisi äänestämään kolmesta edustajasta, eivätkä
lopullista valintaa tekisi väitöskirjatutkijat itse. Puheenjohtaja nosti esiin mahdollisuuden jättää asia
pöydälle ja esitti kahta mahdollista vaihtoehtoa: 1) Toivotaan väitöskirjatutkijoilta valmista esitystä,
jonka johtoryhmä voi hyväksyä uudessa sähköpostikokouksessa mahdollisimman pian tai 2)



siirretään asia kevään kasvokkaiskokouksiin Kielitieteen päivillä, jolloin väitöskirjatutkijat voivat
tehdä ehdotuksen demokraattisen prosessin kautta. Ehdotusta seuranneessa keskustelussa kuusi
edustajaa kannatti puheenjohtajan esittämää vaihtoehtoa 1. Yksi edustaja äänesti yhtä
ehdokkaista.

Päätettiin palauttaa asia väitöskirjatutkijoille. Koordinaattori on asiasta yhteydessä
väitöskirjatutkijoiden edustajaan Katharina Ruuskaan. Väitöskirjatutkijoilta pyydetään valmista
esitystä edustajasta.

5. Väitöskirjatutkijoiden varaedustajan valinta Langnetin johtoryhmään

Väitöskirjatutkijoiden varaedustaja Katharina Ruuska oli ilmoittanut 11.9.2018 sähköpostitse
Langnetin koordinaattorille, että hänen väitöskirja valmistuu näillä näkymin ensi vuonna, enkä hän
siksi voi toimia varaedustajana ainakaan kokonaista kautta. Ruuska ehdottaa, että varaedustaja
valittaisiin varsinaiseksi edustajaksi ehdotettujen joukosta.

Varaedustajan valinta käsitellään samoin kuin varsinaisen edustajan valinta.

6. Kokouksen päätös

Maanantaina 1.10.2018 kello 12.15 puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneen.

Helsingissä 3.10.2018

________________________________ ______________________________

Matti Miestamo, pj. Ulla Vanhatalo, siht.

________________________________ _______________________________

Niina Kunnas, pöytäkirjantarkastaja Helka Riionheimo, pöytäkirjantarkastaja


