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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 9.9.2010. 
 

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

  PÄÄTÖS:    Todettiin. 
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2. 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.   
 
  
3.  TIEDOKSI    
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 
4.  FT TUIJA SARESMAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄ MISEKSI  
 
  Vireille 20.10.2009 
 
  FT Tuija Saresma on jättänyt 14.10.2009 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin nykykulttuurin tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen 
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.  

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 20.10.2010 nykykulttuurin tutkimuksen, 
erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori Vilma Hännisen (Kuopion 
yliopisto) ja dosentti Päivi Kososen (Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa FT 
Tuija Saresman tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat pitivät FT Tuija Saresmaa tieteellisesti pätevänä nykykulttuurin 
tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston 
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asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 31.8.2010 hänet tieteellisesti 
päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 
 
Dekaani on hyväksynyt 2.9.2010 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 7.9.2010. FT 
Tuija Saresman opetusnäytteen aihe oli Blogit elämäkertatutkimuksessa. Opetusnäytteen 
arvostelulautakunta esittää, että FT Saresman opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella 
erinomainen (liite nro 1). 
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Hyväksytään opetusnäyte arvolauseella erinomainen. 
   2. Todetaan, että FT Saresmalla on yliopistolain (558/2009) 

89 §:n edellyttämä opetustaito. 
   3. Todetaan, että FT Saresmalla on opetus- ja 

tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

     4. Myönnetään FT Tuija Saresmalle nykykulttuurin 
tutkimuksen, erityisesti elämäkertatutkimuksen dosentin 
arvo. 

 
  PÄÄTÖS:   1. Ehdotuksen mukainen. 
     2. Ehdotuksen mukainen. 
     3. Ehdotuksen mukainen. 
     4. Ehdotuksen mukainen. 
 
 
5.  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.  
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 18.5.2010 englannin kielen, erityisesti sanaston 
oppimisen tutkimuksen dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi Dr. Tess Fitzpatrickin (Swansea 
University, United Kingdom) ja emeritusprofessori Håkan Ringbomin (Åbo Akademi) 
antamaan lausuntonsa FT Katja Mäntylän tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Katja Mäntylää tieteellisesti pätevänä englannin kielen, erityisesti sanaston 
oppimisen tutkimuksen dosentuuriin. 
 
Dekaani on 3.9.2010 tekemällään päätöksellä vapauttanut hakija FT Katja Mäntylän 
opetusnäytteen pitämisestä. FT Mäntylä on antanut opetusnäytteen 18.5.2010 englannin 
kielen yliopistonlehtorin tehtäväntäytön yhteydessä. Opetusnäyte arvosteltiin tuolloin 
arvolauseella erinomainen.   

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

   2. Todetaan, että FT Mäntylällä on yliopistolain (558/2009) 
89 §:n edellyttämä opetustaito. 

     3. Todetaan, että FT Katja Mäntylällä on opetus- ja 
tutkimustehtäviin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää 
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

     4. Myönnetään FT Katja Mäntylälle englannin kielen, 
erityisesti sanaston oppimisen tutkimuksen dosentin arvo.  

 
  PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Koskimaa, Vanhala-Aniszewski, Nikula ja 
Karonen pitivät FT Katja Mäntylää tieteellisesti pätevänä 
englannin kielen, erityisesti sanaston oppimisen 
tutkimuksen dosentuuriin. 

  2. Ehdotuksen mukainen. 
  3. Ehdotuksen mukainen. 
  4. Ehdotuksen mukainen. 
   
 
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. 
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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.  
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 8.6.2010 musiikin dosentuuria, erityisalana 
suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia, tutkimuksen ja opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti Antti Juvosen 
(Joensuun yliopisto) ja emeritusprofessori Reijo Pajamon (Sibelius-Akatemia) antamaan 
lausuntonsa FT Tuire Ranta-Meyerin tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 3. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Tuire Ranta-Meyeria tieteellisesti pätevänä musiikin dosentuuriin, 
erityisalana suomalainen musiikki ja musiikkikasvatuksen historia.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 

   2. Valtuutetaan dekaani hyväksymään opetusnäyte-
tilaisuuden järjestämiseen liittyvät asiat.  

 
  PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, Koskimaa, Vanhala-Aniszewski, Nikula ja 
Karonen pitivät FT Ranta-Meyeria tieteellisesti pätevänä 
musiikin dosentuuriin, erityisalana suomalainen musiikki 
ja musiikkikasvatuksen historia.  

     2. Ehdotuksen mukainen. 
  

 
7. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Murphy, Kaszás) 
 
  Professori Epp Lauk ja professori emerita Liisa Salo-Lee esittävät, että KM Eila 

Murphyn journalistiikan lisensiaatintutkimus The historical development of the 
Mongolian media landscape. Media ecology approach to the development of the 
Mongolian media from the 1200s to the new millenium, recognizing community radio as 
a sign of a new era of participatory communication hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Raimo Salokangas. Tarkastajien lausunto on 
toimitettu FM Murphylle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
4). 

 
  Professori Raimo Salokangas esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella tyydyttävä (2/5).  
 
  Professori György Tverdota (ELTE-yliopisto, Budapest) ja dosentti Gábor Schein 

(ELTE- yliopisto, Budapest) esittävät, että FM Orsolya Kaszásin hungarologian 
lisensiaatintutkimus Tanítvány, forradalmár és mozdulatlanságba dermedt klasszikus. 
Tóth Árpád próteuszi arcai a recepciótörténet ellentétes kritikai szólamaiban  (The 
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student, the revolutionary and the classic frozen into stillness. The Proteus-Faces of 
Árpád Tóth in the opposing critical voices of Reception History) hyväksyttäisiin. 
Tarkastajien lausunnot on toimitettu FM Kaszásille ja toimitetaan oheisena käännöksinä 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6). 

 
  Professori Tuomo Lahdelma esittää, että lisensiaatintutkimus hyväksyttäisiin 

arvolauseella hyvä (3/5). 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
8.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Järvi, Tuuri) 
 
  FM Ulla Järvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Media mielenterveyden lähteillä. Miten terveys ja sairaus 
rakentuvat 2000-luvun mediassa. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto) ja YTT Sinikka Torkkola 
(Tampereen yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Raimo 
Salokangas. 

 
  FM Kai Tuuri on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hearing gestures. Vocalisations as embodied projections of 
intentionality in designing non-speech sounds for communicative functions. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Marc Leman 
(Ghent University, Belgia) ja assistant professor Dik Hermes (Eindhoven University of 
Technology, Alankomaat). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori (ma) 
Tuomas Eerola.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Hankala, Nissi, Toivanen)  
 
  FL Mari Hankala on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia 
nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen. Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 18.5.2010 suostumuksensa mukaisesti FT, yhteisötuottaja 
Erkki Hujasen (sanomalehti Kaleva, Oulu) ja FT, tutkijatohtori Reijo Kupiaisen 
(Tampereen yliopisto). Lausunnot on lähetetty FM Hankalalle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8). 

 
  FM Riikka Nissi on anonut väittelylupaa puolustaakseen suomen kielen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Tekstistä tulee tosi. Tulkinnan vuorovaikutuksellinen 
rakentuminen nuorten kristittyjen raamattupiiri-istunnoissa. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 19.1.2010 suostumuksensa mukaisesti dosentti Helena 
Kangasharjun (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) ja professori Liisa Tainion 
(Helsingin yliopisto). Lausunnot on lähetetty FM Nissille ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10). 
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  FL Anna-Leena Toivanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Negotiating Nationhood and Commitment: 
Readings of Yvonne Vera’s and Dambudzo Marechera’s Work and Authorial Image 
against the Backdrop of Crisis. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 16.2.2010 
suostumuksensa mukaisesti professori Joel Kuortin (Turun yliopisto) ja yliassistentti, FT 
Matti Savolaisen (Tampereen yliopisto). Lausunnot on lähetetty FL Toivaselle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 
 

  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
 
10. VÄITÖSTILAISUUS (Klapcsik) 
 

M.A. Sándor Klapcsik on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin 
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan The Liminal Space: Liminality and 
Multiplicity in Rational and Fantastic Subgenres of Popular Fiction – a Post-
Structuralist Approach. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 
31.8.2010. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 15.12.2010 klo 12 salissa 
S212. Vastaväittäjänä toimii professori Brian McHale (Ohio State University) ja 
kustoksena professori Erkki Vainikkala.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
11. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Kaszás, Murphy) 
 

 Tutkintoa ovat anoneet 
 

 FM Orsoloya Kaszás (hungarologia) 
 

 KM Eila Murphy (journalistiikka)  
 
 PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 
12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00. 
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Jyväskylässä 14. päivänä syyskuuta 2010 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
 
Sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 
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