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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.  
 
 
2.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 2.6.2010. 
 

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. YLIOPISTONLEHTORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA A LA ON 

ENGLANNIN KIELI 
 

Yliopistonlehtorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on englannin kieli, on sijoitettu 
kielten laitokseen. Tehtävä täytetään 1.8.2010 alkaen toistaiseksi.  
 
Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 29.4.2010 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
  Jäntti, Saara, FM 
  Krizsán, Attila, MA 
  Kääntä, Leila, FT 
  Lehtonen, Sanna, FT 
  Mäntylä, Katja, FT 
  Varis, Piia, FT 
 

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

 
Yliopistonlehtorilta edellytetään tutkimusta joko soveltavan kielitieteen (tai suppeammin kielen 
oppimisen ja opettamisen) tai kielenkäytön ja diskurssintutkimuksen alalta. 

 
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. Englannin kielen yliopistonlehtorilla tulee olla syntyperäisen tai englantia 
sivistyskielenä puhuvan henkilön tasoinen kielitaito.  

 
Englannin kielen yliopistonlehtorin tehtävän opetusnäytetilaisuudet järjestettiin 
18.5.2010 ja 25.5.2010. Kaikki väitelleet hakijat kutsuttiin antamaan opetusnäyte.  
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 
 

  Kääntä, Leila  hyvä 
  Lehtonen, Sanna erinomainen 
  Mäntylä, Katja  erinomainen 
  Varis, Piia  erinomainen 

 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirjat ovat liitteenä nro 1. 
 

Laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan 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 pöytäkirjojen 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 englannin kielen yliopistonlehtorin 
työsuhteen täyttämisestä laitoksen johtajan Anne 
Pitkänen-Huhdan muistion pohjalta. 

 
PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
  2. Keskusteltiin. 
  3. Todettiin. 
  4. Keskusteltiin.  
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5. YLIOPISTONLEHTORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA A LA ON 
RUOTSIN KIELI 

 
Yliopistonlehtorin työsuhteinen tehtävä, jonka ala on ruotsin kieli, on sijoitettu kielten 
laitokseen. Tehtävä täytetään 1.8.2010 alkaen toistaiseksi. 
 
Ruotsin kielen yliopistonlehtorin tehtävää hakivat 29.4.2010 päättyneen määräajan 
kuluessa: 

 
  Kuronen, Mikko, FT 
  Lahtinen, Sinikka, FT 
  Lundberg, Magnus, FM 
  Lönnroth, Harry, FT 
 

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.  

 
Tehtävää täytettäessä katsotaan eduksi tutkimus- ja opetuskokemus kielen oppimisen ja 
opettamisen alalta. 
 
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 ja ruotsin kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden 
kielitaitovaatimuksista.  

 
Ruotsin kielen yliopistonlehtorin tehtävän opetusnäytetilaisuus järjestettiin 19.5.2010. 
Kaikki väitelleet hakijat kutsuttiin antamaan opetusnäyte. Dekaani myönsi 12.5.2010 
tekemällään päätöksellä FT Mikko Kuroselle vapautuksen opetusnäytteen pitämisestä 
sillä perusteella, että hän on antanut vastaavan opetusnäytteen 26.3.2009. Opetusnäyte 
arvosteltiin arvolauseella erinomainen. 
 
Opetusnäytteen arvostelulautakunta esittää opetusnäytteiden hyväksymistä seuraavilla 
arvolauseilla: 
 

  Lahtinen, Sinikka erinomainen 
  Lönnroth, Harry hyvä 

 
  Opetusnäytetilaisuuden pöytäkirja on liitteenä nro 3. 
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Laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan muistio tehtävän täyttämisestä 1.8.2010 
alkaen toistaiseksi, on liitteenä nro 4.   
 
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 ruotsin kielen yliopistonlehtorin työsuhteen 
täyttämisestä laitoksen johtajan Anne Pitkänen-Huhdan 
muistion pohjalta. 

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

6. FT TUIRE RANTA-MEYERIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MY ÖNTÄMISEKSI 
 
  Vireille 8.6.2010 
 
  FT Tuire Ranta-Meyer on jättänyt 25.5.2010 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin musiikin dosentin arvo, erityisalana suomalainen musiikki ja 
musiikkikasvatuksen historia.  

  
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.  
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Musiikin laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että musiikin dosentuuri, erityisalana 

suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia, on 
tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen. 

    2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Antti Juvonen (Joensuun 
yliopisto) ja emeritusprofessori Reijo Pajamo (Sibelius-
Akatemia) antamaan lausuntonsa FT Tuire Ranta-Meyerin 
tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Valittiin. 
 
 

7. VUODEN 2011 OPISKELIJAVALINNAN KIINTIÖT    
 

Yliopiston johtosäännön mukaan (19 §) tiedekuntaneuvosto tekee hallitukselle esityksen 
otettavien opiskelijoiden määrästä. Hallitus käsitellee vuoden 2011 valintakiintiöt 
syyskuussa. Esitys päävalinnan sekä maisterivalinnan kiintiöiksi on oheisena (liite nro 5). 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään liitteen mukaisesti ja esitetään edelleen JY:n 

hallitukselle. 
  

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 

8. OPINTOSUORITUSTEN VANHENEMINEN   
 
JY:n tutkintosäännön mukaan (30 §) tiedekuntaneuvostot päättävät opintosuoritusten 
vanhenemisen periaatteista. Humanistisessa tiedekunnassa ei ole ollut 
vanhenemissääntöjä eli suoritukset eivät periaatteessa missään olosuhteissa ole 
vanhenneet. Toisaalta opetussuunnitelman muuttuessa yksittäisille vanhoille jaksoille ei 
välttämättä löydy ”paikkaa” uusissa kokonaisuuksissa. Silti vanhatkin jaksot luetaan aina 
hyväksi tutkinnon kokonaispistemäärään.  
 
On suositeltavaa, että kokonaisuudet pyrittäisiin tekemään valmiiksi kohtuullisessa 
ajassa, koska opetussisällöt joka tapauksessa uudistuvat. Vanha opintojakso, vaikka sen 
otsikko ja koodi vastaisivat nykyistä kurssia, ei sisällöltään ole aina ajan tasalla. Tämän 
takia laitosten pedagogiset johtajat ehdottavat seuraavaa:  
 
Kokonaisuuksien ohjeellinen maksimisuoritusaika on 10 vuotta. Jos jokin 
kokonaisuuteen tarkoitettu osasuoritus on suoritettu 10 vuotta sitten tai aiemmin, voi ao. 
tentaattori harkita sen kelvollisuutta nykyisen opetuksen sisällön kannalta sekä päättää 
tarvittavista lisäopinnoista tai täydennyksistä. Jos vastaavuutta ei lainkaan löydy, luetaan 
vanha suoritus joka tapauksessa tutkinnon osaksi vapaavalintaisiin opintoihin.      

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään pedagogisten johtajien ehdotus.  

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
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9. TENTTIEN TARKASTAMINEN KESÄAIKANA  
 
JY:n tutkintosäännön mukaan (41§) ”kuulustelujen ja niihin verrattavien 
opintosuoritusten tulokset on ilmoitettava kuulusteluun osallistuneille kahden viikon 
kuluessa suorituksesta tai määräajasta, jolloin essee tai muu vastaava on tullut jättää 
tarkastettavaksi”. Sähköisessä eTentissä määräaika on kolme viikkoa. Lisäksi 
tiedekunnat voivat päättää kesäaikana (1.6. - 31.8.) järjestettyjen ”kuulustelujen” tulosten 
ilmoittamisesta kahta viikkoa pidemmän ajan kuluttua (1 kk maks.).  Pedagogiset johtajat 
ehdottavat, että tämä määräaika olisi yksi kuukausi. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  Hyväksytään pedagogisten johtajien ehdotus. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

10. OIKAISUPYYNTÖ MAISTERIVALINNASTA (Viktor A. Odubanjo) 
 

Digitaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan hakenut Viktor A. Odubanjo (Nigeria) on 
määräaikaan mennessä tehnyt kielteistä valintapäätöstä koskevan oikaisupyynnön (liite 
nro 6).  

 
 Keskeinen peruste hylkäämiselle on hakemukseen kuuluva motivaatioessee, jossa ei 

esitetä selkeää perustetta sille, miksi Odubanjo haluaisi opiskella juuri digitaalista 
kulttuuria. Odubanjolla on journalistisen alan opintoja, mutta hän ei esitä vakuuttavaa 
kiinnostusta digitaalisen kulttuurin tutkimukseen.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. Tämän päätöksen mukana toimitetaan 
valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

 
PÄÄTÖS:   Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 

11. MUISTIORGANISAATIOIDEN MAISTERIOHJELMA 
 

Historian ja etnologian laitos sekä taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos ovat 
suunnitelleet maisteriohjelmaa, joka on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Suunnitelma 
tullaan esittämään tiedekunnan TTS:ssä ja siitä tehdään esitys myös ns. maisteriohjelma-
asetukseen. Mukana on myös Tampereen yliopisto. Opetussuunnitelma esitetään 
myöhemmin. 

 
Muistiorganisaatioiden maisteriohjelma yhdistää tieteenaloittain erikoistuvan 
teoreettisen yliopistokoulutuksen ja innovatiivisen asiantuntijakoulutuksen käytännön 
harjoitteluun. Koulutuksessa yhdistyy osittain jo olemassa oleva Jyväskylän yliopiston 
historian ja etnologian laitoksen (HELA), taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
(TAIKU) sekä Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median 
laitoksen (INFIM) ja Historiatieteen ja filosofian laitoksen (HIFI) kurssitarjonta. 
Monitieteisen osaamisen yhdistyminen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi laajentaa 
merkittävästi mukana olevien alojen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja mahdollistaa 
menestyksellisen jatko-opiskelun. Maisteriohjelma antaa valmiudet 
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muistiorganisaatioiden parissa tapahtuviin johtaja- ja asiantuntijatehtäviin. Teoreettisen 
ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat 
syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset.  
 
Muistiorganisaatioissa tarvitaan entistä enemmän monitieteistä osaamista ja eri 
koulutusalojen, erityisesti ns. museoaineiden (historia, etnologia, taidehistoria, 
museologia) ja niihin läheisesti sidoksissa olevien alojen yhteistyössä tapahtuvaa 
koordinoivaa koulutusta. 

 
Ohjelmasta valmistuneet maisterit saavuttavat jatkokoulutuskelpoisuuden pääaineestaan, 
minkä lisäksi heidän monitieteiseksi suunniteltu koulutuksensa mahdollistaa 
poikkitieteellisen lähestymistavan moniin aihealueen ongelmiin. Lisäksi 
maisteriohjelmasta on suora linkki MEMORNET-tohtorikoulutusohjelmaan, johon 
maisteriohjelma pystyy tarjoamaan aihealueen asiantuntijoita. 

 
Vuotuinen uusien opiskelijoiden sisäänotto on noin 40. Opiskelijat valitaan aiemman 
opintomenestyksen sekä alalle sopivuuden perusteella. Tarvittaessa käytetään 
haastatteluja. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:   Hyväksytään suunnitelma. 
 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 

 
 
12.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Adrovicz, Anckar, Ullakonoja) 
 
  Musiikin maisteri István Adrovicz on anonut väittelylupaa puolustaakseen 

musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Az ember gitárja. A mindent 
túlélö hangszer (Menschengitarre. Das alles überlebende Instrument). Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Tamás Szabó László 
(Debrecenin yliopisto) ja apulaisprofessori Zoltán Tokos (ELTE-yliopisto, Budapest). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Matti Vainio.  

 
   FL Joanna Anckar on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Assessing FL listening comprehension trough the 
MC-format: Processess and products – Where the test and the construct meet. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Dr. Gary Buck (Lidget 
Green Inc., California) ja tutkimuspäällikkö, FT Pekka Rantanen (Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut FT Mirja Tarnanen.  

 
  FL Riikka Ullakonoja on anonut väittelylupaa puolustaakseen venäjän kielen ja 

kulttuurin väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Prosodic development of Finnish 
students’ read-aloud Russian during study in Russia. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti Dr. Daniel Hirst (Université de Provence) ja professori 
Ineke Mennen (Bangor University, Wales). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut 
professori Hannele Dufva.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin.  
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13. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Jokinen)  
 
  FM Elina Jokinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Vallan kirjailijat . Valtion apurahoituksen merkitys kirjailijoille 
vuosituhannen vaihteen Suomessa.  Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 19.1.2010 
suostumuksensa mukaisesti professori Anita Kankaan ja professori emeritus Juhani 
Niemen. Lausunnot on lähetetty FM Jokiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 
 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin.  
 
 
14. VÄITÖSTILAISUUS (Jokinen) 
 

FM Elina Jokinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Vallan kirjailijat . Valtion apurahoituksen merkitys kirjailijoille 
vuosituhannen vaihteen Suomessa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 8.6.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 4.9.2010 klo 12 
Blomstedtin salissa (Villa Rana). Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Juhani 
Niemi ja kustoksena professori emerita Leena Kirstinä.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
15. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kuuva, Skaniakos, Váradi) 
 

 FM, FT (kogn. tiede) Sari Kuuvan taidehistorian väitöskirjan Symbol, Munch and 
Creativity. Metabolism of Visual Symbols hyväksyminen. FM, FT Sari Kuuva puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 3.5.2010. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty FM, FT Sari 
Kuuvalle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 9). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että 

vastaväittäjä oli suunnitellut väitöstilaisuuden keskustelun kuvien varaan ja niiden kautta 
väitöskirjan kysymyksiä kommentoiden ja niistä keskustellen. Vastaväittäjä kiitti työn 
rohkeutta, erityisesti myös luovuuskappaleen osalta, ja piti metabolismikäsitettä 
käyttökelpoisena myös yleisesti. Visuaalisten symbolien suhteen hän korosti biografis-
historiallisen kontekstin ja muotoanalyysin merkitystä analyysin teossa. Väittelijä vastasi 
hänelle osoitettuihin kysymyksiin suvereenin asiantuntevasti.  
 
Professori Annika Waenerberg esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
kiitettävä (4/5).  

 
 FL Terhi Skaniakosin nykykulttuurin tutkimuksen väitöskirjan Discoursing Finnish 
Rock. Articulations of Identities in the Saimaa-ilmiö Rock Documentary hyväksyminen. 
FL Skaniakos puolusti julkisesti väitöskirjaansa 14.5.2010. Vastaväittäjän lausunto on 
lähetetty FL Skaniakosille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite 
nro 10). 
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 Tilaisuuden kustos, dosentti Yrjö Heinonen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 
sujui perinteisten akateemisten käytäntöjen mukaisesti, ja salintäysi yleisö sai seurata 
kiinnostavaa keskustelua väitöskirjan aiheesta, rajauksista ja analyysin pohjalta tehdyistä 
tulkinnoista. Vastaväittäjä piti väitöskirjaa innovatiivisena mutta kaipasi tiettyjä 
tulkintalinjoja koskevien valintojen – erityisesti aikalaislähteiden analyysin pois 
rajaaminen – tarkempaa perustelua ja tutkijan oman position eksplisiittisempää 
reflektointia. Väittelijä puolusti tekemiään ratkaisuja ansiokkaasti.    
 
Professori Erkki Vainikkala esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä 
(3/5).  

 
Musiikin maisteri Judith Váradin musiikkitieteen väitöskirjan Hogyan neveljünk értõ 
közönséget a komolyzenének? (How to educate an audience to acquire a taste for 
classical music?) hyväksyminen. Maisteri Váradi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
21.5.2010. Vastaväittäjän lausunto on lähetetty maisteri Váradille ja toimitetaan 
oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 11). 

  
Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että respondentin 
lektion jälkeen vastaväittäjä kävi luonnosmaisesti läpi väitöskirjan problematiikkaa ja 
antoi tunnustusta väittelijän tekemästä suurtyöstä, jollaista hänen mukaansa ei ennen ole 
yhtenä kokonaisuutena ilmestynyt. Teoksen rakennetta hän piti selkeänä ja 
tutkimusasetelmaa ajankohtaisena ja uusinäkökulmaisena. Vastaväittäjän ja respondentin 
ajatustenvaihto oli asiantuntevaa. Respondentti puolustautui vakuuttavasti.  
 
Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella kiitettävä 
(4/5).  

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
16. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Kuuva, Skaniakos, Váradi) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FM, FT (kogn. tiede) Sari Kuuva (taidehistoria) 
 
  FL (väit.) Terhi Skaniakos (nykykulttuurin tutkimus)  
 
  Musiikin maisteri (väit.) Judith Váradi (musiikkitiede) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.23. 
 
 
 
 




