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1. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Jyväskylän yliopiston esittely- ja kokousmenettelyohjeiden mukaan tiedekuntaneuvoston 
kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa 
tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  
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2.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 12.5.2010. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun 
kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. 

 
 

  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
3.  TIEDOKSI    
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA  
 
  Kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta. 
  
  PÄÄTÖSEHDOTUS:  Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi amanuenssi Salla Kujala. 
 
  PÄÄTÖS: Valittiin.  
 
 
5. YLIOPISTONLEHTORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA A LA ON 

HISTORIA 
 

Yliopistonlehtorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on historia, on sijoitettu historian ja 
etnologian laitokseen (Hela). Tehtävä täytetään 1.8.2010 alkaen toistaiseksi. 
 

 Historian yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 29.4.2010 päättyneen määräajan kuluessa: 
 Aatsinki, Ulla, FT 

Andersson, Rani-Henrik, FT, dos. 
Eilola, Jari, FT, dos. 
Einonen, Piia, FT 
Hokkanen, Markku, FT, dos. 
Holmila, Antero, Ph.D. 
Huttunen, Rauno, YTT, KT, dos. 
Ihalainen, Pasi, FT, dos. 
Kotilainen, Sofia, FT, YTM 
Lamberg, Marko, FT, dos. 
Matikainen, Satu, FT 
Mikkonen, Simo, FT, dos. 
Niiranen, Susanna, FT 
Roiko-Jokela, Heikki, FT, dos. 
Suonpää, Mika, PhD 
Valtonen, Heli, FT 
Vares, Mari, FT 
Vilkuna, Kustaa H.J., FT, dos. 
Vuolanto, Ville, FT 
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan 
tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, 
ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua 
opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja 
muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset 
opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista. 

 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin 
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa 
opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  

 
Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen 
koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa 
opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 

 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopistonlehtorilta vaaditaan, että 
hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden 
kielitaitovaatimuksista. 
 

Historian yliopistonlehtorin tehtävän opetusnäytetilaisuus järjestettiin 10.5.2010. 
Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin kaikki hakijat. Dekaani myönsi vapautuksen 
opetusnäytteen pitämisestä seuraaville hakijoille sillä perusteella, että he ovat antaneet 
vastaavan opetusnäytteen noin kahden vuoden sisällä: Eilola, Einonen, Hokkanen, 
Holmila, Huttunen, Ihalainen, Lamberg, Suonpää, Valtonen ja Vilkuna. 
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 
 

 Aatsinki, Ulla  hyvä 
 Andersson, Rani-Henrik erinomainen 
 Kotilainen, Sofia hyväksytty 
 Matikainen, Satu erinomainen 
 Mikkonen, Simo erinomainen 
 Niiranen, Susanna hyvä 
 Roiko-Jokela, Heikki erinomainen 
 Vares, Mari  erinomainen 
 Vuolanto, Ville  hyvä 

  
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Laitoksen johtajan Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2010 alkaen 
toistaiseksi, on liitteenä nro 2.   
 
Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista (rehtorin 
delegointipäätös henkilöstöasioissa 14.12.2009). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2. Keskustellaan hakijoiden opetusnäytteiden arvolauseista 

arvostelulautakunnan pöytäkirjan pohjalta. 
  3. Todetaan, että kaikki hakijat täyttävät tehtävän 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset (Jyväskylän yliopiston 
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johtosääntö 67 § ja 58 § sekä yliopistoista annettu asetus 
770/2009, 1 §). 

  4. Keskustellaan historian yliopistonlehtorin työsuhteen 
täyttämisestä laitoksen johtajan Jari Ojalan muistion 
pohjalta. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Keskusteltiin. 
    3. Todettiin. 
    4. Keskusteltiin.  
    5. Kirjattiin tiedoksi, että FT Marko Lamberg ei osallistunut 

asian käsittelyyn. 
   
 
6. YLIOPISTOTUTKIJAN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA AL A ON HISTORIA 
 

Yliopistotutkijan tehtävä, jonka ala on historia, on sijoitettu historian ja etnologian 
laitokseen (Hela). Tehtävä täytetään 1.8.2010 alkaen toistaiseksi.  Tehtävään kuuluvaksi 
tutkimukselliseksi painopisteeksi on määritelty historiallisen ja/tai etnologisen 
kartografian ja kartallistamisen tutkimus. 

   
 Historian yliopistotutkijan tehtävää hakivat 29.4.2010 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
 Andersson, Rani-Henrik, FT, dos. 
 Eilola, Jari, FT, dos. 
 Einonen, Piia, FT 
 Holmila, Antero, Ph.D. 
 Järvinen, Jari, FM 
 Kotilainen, Sofia, FT, YTM 
 Lamberg, Marko, FT, dos. 
 Matikainen, Satu, FT 
 Roiko-Jokela, Heikki, FT, dos.. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan 
tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, 
ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua 
opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja 
muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset 
opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista. 

 
Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistonlehtorilta edellytetään soveltuva tohtorin 
tutkinto, näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa 
opetusta ja ohjata opinnäytteitä.  

 
Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, opetuskokemus ja pedagoginen 
koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa 
opetusnäyttein osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot. 

 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopistonlehtorilta vaaditaan, että 
hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden 
kielitaitovaatimuksista. 
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Historian yliopistotutkijan tehtävän opetusnäytetilaisuus järjestettiin 10.5.2010. 
Opetusnäytettä pitämään kutsuttiin kaikki väitelleet hakijat. Dekaani myönsi 
vapautuksen opetusnäytteen pitämisestä seuraaville hakijoille sillä perusteella, että he 
ovat antaneet vastaavan opetusnäytteen noin kahden vuoden sisällä: Eilola, Einonen, 
Holmila ja Lamberg. 
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 

 
 Andersson, Rani-Henrik erinomainen 
 Kotilainen, Sofia hyväksytty 
 Matikainen, Satu erinomainen 
 Roiko-Jokela, Heikki erinomainen   
 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 1. 
 

Laitoksen johtajan Jari Ojalan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2010 alkaen 
toistaiseksi, on liitteenä nro 3.   
 
Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista (rehtorin 
delegointipäätös henkilöstöasioissa 14.12.2009). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2. Keskustellaan hakijoiden opetusnäytteiden arvolauseista 

arvostelulautakunnan pöytäkirjan pohjalta.  
  3. Todetaan, että kaikki väitelleet hakijat täyttävät tehtävän 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset (Jyväskylän yliopiston 
johtosääntö 67 § ja 58 § sekä yliopistoista annettu asetus 
770/2009, 1 §). 

  4. Keskustellaan historian yliopistotutkijan työsuhteen 
täyttämisestä laitoksen johtajan Jari Ojalan muistion 
pohjalta. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
    2. Keskusteltiin. 
    3. Todettiin. 
    4. Keskusteltiin. 

  5. Kirjattiin tiedoksi, että FT Marko Lamberg ei osallistunut 
asian käsittelyyn. 

  
 
7.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON MUSIIKKITIEDE 
 
  Vireille 18.5.2010 
 

Rehtori on 3.5.2010 tekemällään päätöksellä antanut luvan musiikkitieteen professuurin 
täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.     
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Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja, professori Jaakko Erkkilä (musiikin laitos)  
laitoksen varajohtaja, professori Petri Toiviainen (musiikin laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin delegointipäätös14.12.2009/liite 3).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan musiikkitieteen professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin.  
 
 

8.  FT KATJA MÄNTYLÄN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISE KSI 
  
  Vireille 18.5.2010 
 
  FT Katja Mäntylä on jättänyt 4.5.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin englannin kielen, erityisesti sanaston oppimisen tutkimuksen 
dosentin arvo.  

  
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon 
henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu 
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.  

 
   Yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää dosentin arvo. 
 

Pääsääntöisesti tiedekunta pyytää kahdelta asiantuntijalta lausunnon hakijan tieteellisestä 
pätevyydestä. 

 
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (YoL 558/2009, 89 §). Hyvää opetustaitoa arvioitaessa 
otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus, pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte. Tiedekuntaneuvosto arvioi ulkopuolisten 
arvioitsijoiden lausuntojen ja muun esitetyn perusteella hakijan hyvän opetustaidon. 

       
Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin yliopistojen opetus- ja tutkimustehtäviin nimitetyiltä. 
Valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava 
opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä 
tavalla. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.  

 
Kielten laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että englannin kielen, erityisesti sanaston 

oppimisen tutkimuksen dosentuuri, on tutkimuksen ja 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

    2. Valitaan asiantuntijoiksi Dr. Tess Fitzpatrick (Swansea 
University, United Kingdom) ja emeritusprofessori Håkan 
Ringbom (Åbo Akademi) antamaan lausuntonsa FT Katja 
Mäntylän tieteellisestä pätevyydestä. 
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 PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Valittiin.   
 
 
9.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hankala, Kananen, Lindström) 
 
  FL Mari Hankala on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia 
nuorten sanomalehtien lukemiseen ja koulun sanomalehtiopetukseen. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti FT, yhteisötuottaja Erkki Hujanen 
(sanomalehti Kaleva, Oulu) ja FT, tutkijatohtori Reijo Kupiainen (Tampereen yliopisto). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas.  

 
  FM Heli Kananen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kontrolloitu sopeutuminen: Ortodoksinen 
siirtoväki sotien jälkeisessä Ylä-Savossa (1946 - 1970). Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 25.8.2009 professori Tapio Hämysen (Joensuun yliopisto) ja FT 
Saara Tuomaalan (Helsingin yliopisto). FT Tuomaala on pyytänyt vapautusta 
tehtävästä. Määrättäneen toiseksi ennakkotarkastajaksi dosentti Marko Tikka 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Petri Karonen. 

 
  FL Tuija Lindström on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Pedagogisia merkityksiä koulun 
musiikintunneilla perusopetuksen yläluokkien oppilaiden näkökulmasta. Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti MuT Anneli Arho (Sibelius-Akatemia) 
ja professori Lauri Väkevä (Sibelius-Akatemia). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
FT, lehtori Timo Laine.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:  Määrättiin. 
 
 
10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Váradi)  
 

MA Ildikó Váradi on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Paraszt polgárosodás ”finn utja”. Kodolányi János 
finnországi tevékenysége és finn utirajzai (Talonpoikien keskiluokkaistumisen 
suomalainen malli. János Kodolányin toiminta Suomessa ja Suomea koskevat 
matkakuvaukset). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 19.1.2010 suostumuksensa 
mukaisesti professori Ferenc A. Molnárin (Miskolcin yliopisto, Unkari) ja 
apulaisprofessori Gábor Ujváryn (Kodolányi János Főiskola, Unkari). Lausunnot on 
lähetetty MA Váradille ja toimitetaan oheisina käännöksinä tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 
 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
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11. VÄITÖSTILAISUUS (Kauppinen, Váradi) 
 

FL Merja Kauppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Lukemisen linjaukset – lukutaito ja sen opetus 
perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.4.2010. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi lauantaina 18.9.2010 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori 
Eero Ropo (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Minna-Riitta Luukka.  
 
MA Ildikó Váradi on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Paraszt polgárosodás ”finn utja”. Kodolányi János 
finnországi tevékenysége és finn utirajzai (Talonpoikien keskiluokkaistumisen 
”suomalainen matka”. János Kodolányin toiminta Suomessa ja Suomea koskevat 
matkakuvaukset). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
18.5.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 29.5.2010 klo 12 salissa 
D109. Vastaväittäjänä toimii professori Gábor Ujváry (Kodolányi János Főiskola, 
Unkari) ja kustoksena professori Tuomo Lahdelma.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Nieminen, Saarimäki) 
 

FM Tommi Niemisen soveltavan kielitieteen (kielten laitos) väitöskirjan Lajien synty. 
Tekstilaji kielitieteen semioottisessa metateoriassa hyväksyminen. FM Nieminen 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.4.2010. Vastaväittäjien lausunnot on toimitettu FM 
Niemiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

  
Tilaisuuden kustos, professori Hannele Dufva toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui perinteisesti. Vastaväittäjien ydinasioihin pureutuvien kysymysten ja kommenttien 
saattelemana käytiin erittäin korkeatasoista tieteellistä keskustelua kielentutkimuksen 
metateoreettisista lähtökohdista. Väittelijä puolusti ansiokkaasti tutkimuksessaan 
esiintuomaansa näkökulmaa ja onnistui lektiossaan ja puheenvuoroissaan kiteyttämään 
tutkimuksensa päätuloksia ja niiden relevanssia kielentutkimukselle.  
 
Professori Hannele Dufva, esittää että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5).  
 
FL Pasi Saarimäen Suomen historian väitöskirjan Naimisen normit, käytännöt ja 
konfliktit. Esiaviollinen ja aviollinen seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella 
maaseudulla hyväksyminen. FL Saarimäki puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.4.2010. 
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Saarimäelle ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Petri Karonen toteaa lausunnossaan, että vastaväittäjä 
esitti runsaasti perusteltuja kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa tutkimuksen 
lähestymistapoihin ja -menetelmiin, käsitteisiin ja argumentointiin. Tekijä vastasi 
asiantuntevasti ja riittävän laajasti. Korkeatasoinen keskustelu oli mainio esimerkki 
nykyaikaisesta akateemisen yhteisön toiminnasta ja menettelytavoista. 



Sihteeri, hallintoamanuenssi  _/l  tJp/'6 

Anna-Helena Mero 
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Professori Pirjo Markkola esittää että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5). 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Nieminen, Saarimäki) 

Tutkintoa ovat anoneet 

FM (väit.) Tommi Kalevi Nieminen (soveltava kielitiede) 

FL (väit.) Pasi Saarimäki (Suomen historia) 

PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 

Jyväskylässä 18. päivänä toukokuuta 2010 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö    Raij a Oikari 

Pöytäkirjan tarkastaja, amanuenssi 


