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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 
  Kutsu kokoukseen on lähetetty keskiviikkona 1.6.2011. 
 

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 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. 
  Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
   
 
4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON K ULTTUURIEN-

VÄLINEN VIESTINTÄ 
 
  Vireille 7.6.2011 
 

Rehtori on 18.5.2011 tekemällään päätöksellä antanut luvan kulttuurienvälisen 
viestinnän professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on nimetä professorin tehtävään 
toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä sekä valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa.     

 
Dekaanin esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.,  
varadekaani Marjatta Vanhala-Aniszewski (kielten laitos), 
laitoksen johtaja, professori Pertti Hurme (viestintätieteiden laitos) ja 
professori Maili Pörhölä (viestintätieteiden laitos).  
Sihteerinä toimii hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin delegointipäätös 8.2.2011/liite 2).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan kulttuurienvälisen viestinnän professuurin 

täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta.  

 
PÄÄTÖS: Keskusteltiin. 

 
 
5. PHD FRANCIS M. HULTIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖ NTÄMISEKSI 
 
  Vireille 18.1.2011 
 

PhD Francis M. Hult on jättänyt 12.1.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 
että hänelle myönnettäisiin diskurssintutkimuksen, erityisesti kielikasvatuksen dosentin 
arvo.  
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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. 
Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on tiedekuntaneuvoston 
arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Erityisesti 
tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston pyrkimystä kansainvälisyyteen ja 
yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. (Rehtorin ohje 15.3.2010) 
 
Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. 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 otetuilta. 
Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää 
otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Opetuskielen hallitseminen voidaan 
osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää 
erivapauden kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla. 

Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 

Kielitaidon (suomen, ruotsin tai muun kielen taito) arvioiminen tehdään opetustehtävissä 
tarvittaessa opetusnäytteen yhteydessä (monipuolinen näyte opetuskyvystä) huomioon ottaen, mitä 
muulla on määrätty kielitaidon osoittamisesta. Dekaani voi myöntää vapautuksen kielitaidon 
osoittamisesta joko kokonaan tai antaa mahdollisuus osoittaa kielitaito muussa kuin 
opetusnäytteen yhteydessä. Vapautusperusteena voi olla esimerkiksi henkilön aikaisemmin antama 
vastaava näyte taikka henkilön esittämä todistus kielen hallinnasta.     

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 18.1.2011 diskurssintutkimuksen, erityisesti 
kielikasvatuksen dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi professori Leena Hussin (Uppsalan yliopisto) ja professori 
Anna-Riitta Lindgrenin (Tromssan yliopisto) antamaan lausuntonsa PhD Francis H. 
Hultin tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat pitivät PhD Francis H. Hultia tieteellisesti pätevänä 
diskurssintutkimuksen, erityisesti kielikasvatuksen dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston 
asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat 12.4.2011 kokouksessaan hänet tieteellisesti 
päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 

 
Dekaani hyväksyi 6.4.2011 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 10.5.2011. 
PhD Francis M. Hultin opetusnäytteen aihe oli Sociopolitics of Language Use in 
Education. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 1. 

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS:  1. Todetaan, että PhD Hultilla on yliopistolain (558/2009) 89 

§:n edellyttämä opetustaito. 
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   2. Myönnetään PhD Francis M. Hultille diskurssin-
tutkimuksen, erityisesti kielikasvatuksen dosentin arvo.  

        
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 

2. Myönnettiin. 
  

 
6. FT MARIANNE JUNILAN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 15.2.2011 
 

FT Marianne Junila on jättänyt 10.2.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 
hänelle myönnettäisiin Suomen historian, erityisesti sosiaalihistorian 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.  

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on myöntää 
dosentin arvo. Menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä, mikäli se on 
tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että dosenttijärjestelmä tukee yliopiston 
pyrkimystä kansainvälisyyteen ja yliopiston ulkopuolisten kanssa tapahtuvaan yhteistoimintaan. 
(Rehtorin ohje 15.3.2010) 

Lähtökohta dosentilta edellytettyä pätevyyttä arvioitaessa on väitöskirjan jälkeen vähintään vuoden 
aikana saavutetuissa tieteellisissä lisäansioissa, joiden oletetaan vastaavan vähintään hyvätasoista 
väitöskirjaa. Muun ohella henkilön tulee lisäksi osoittaa julkaisutoiminnassaan riittävää kykyä 
itsenäiseen tutkimustyöhön. Edellytysten arvioinnissa käytetään tukena yliopiston ulkopuolisia 
arviointeja. 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.  
 
Opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon dosentuurin täytössä arvioi dekaani, 
kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. 
 
Kielitaidon (suomen, ruotsin tai muun kielen taito) arvioiminen tehdään opetustehtävissä 
tarvittaessa opetusnäytteen yhteydessä (monipuolinen näyte opetuskyvystä) huomioon ottaen, mitä 
muulla on määrätty kielitaidon osoittamisesta. Dekaani voi myöntää vapautuksen kielitaidon 
osoittamisesta joko kokonaan tai antaa mahdollisuus osoittaa kielitaito muussa kuin 
opetusnäytteen yhteydessä. Vapautusperusteena voi olla esimerkiksi henkilön aikaisemmin antama 
vastaava näyte taikka henkilön esittämä todistus kielen hallinnasta.       

 
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.2.2011 Suomen historian, erityisesti 
sosiaalihistorian dosentuuria, tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena 
ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti, yliopistonlehtori Mervi Kaarnisen (Tampereen 
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yliopisto) ja dosentti, yliopistonlehtori Tiina Kinnusen (Itä-Suomen yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Marianne Junilan tieteellisestä pätevyydestä. 
Molemmat asiantuntijat pitivät FT Marianne Junilaa tieteellisesti pätevänä Suomen 
historian, erityisesti sosiaalihistorian dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa 
äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 10.5.2011 hänet tieteellisesti päteväksi 
haettavana olevaan dosentuuriin.  
 
Dekaani on 18.5.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 19.5.2011. FT Marianne 
Junilan opetusnäytteen aihe oli Ohjeita Lapin äideille. Neuvolatoiminnan aloittaminen 
1940-luvulla. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 2.  
 

  PÄÄTÖSEHDOTUS:  1. Todetaan, että FT Junilalla on yliopistolain (558/2009) 89 
§:n edellyttämä opetustaito. 

     2. Myönnetään FT Marianne Junilalle Suomen historian, 
erityisesti sosiaalihistorian dosentin arvo. 

     
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 

2. Myönnettiin. 
     
 
7. VUODEN 2012 OPISKELIJAVALINNAN KIINTIÖT    
 

Yliopiston johtosäännön mukaan (19§) tiedekuntaneuvosto tekee hallitukselle esityksen 
otettavien opiskelijoiden määrästä. Hallitus käsitellee vuoden 2012 valintakiintiöt 
syyskuussa. Esitys päävalinnan kiintiöiksi on oheisena (liite nro 3). Tarkoituksena on 
pysyttää sekä päävalinnan että maisterivalinnan kokonaismäärät samalla tasolla kuin 
tänä vuonna. 
 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään päävalinnan kiintiöt liitteen mukaisesti ja 
esitetään edelleen JY:n hallitukselle. Maisterikoulutuksen 
kiintiöiksi esitetään 169 (maisteriopinnot 89 ja 
maisteriohjelmat 80). 

  
PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin liitteen mukaisesti. 
 

 
8. OPETUSSUUNNITELMAT    

 
Musiikin laitos esittää pienehköjä muutoksia musiikkitieteen ja musiikkikasvatuksen 
opetussuunnitelmaan (liitteet nro 4, 5 ja 6).  
 
Historian ja etnologian laitos esittää hyväksyttäväksi Arkistonhallinnan 
maisteriohjelman opetussuunnitelman (liite nro 7).  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään liitteiden mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin liitteiden mukaisesti. 
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9. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ockenström) 
 
  Professori Taneli Kukkonen ja yliopistonlehtori, FT Petri Vuojala (Oulun yliopisto) 

esittävät, että FM Lauri Ockenströmin taidehistorian lisensiaatintutkimus Icones 
Magicae. Kuvat Ficinon ajattelussa ja magiassa hyväksyttäisiin. Tutkimuksen 
pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg. Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FM Ockenströmille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille 
(liitteet nro 8 ja 9). 

 
  Professori Annika Waenerbergin esitys lisensiaatintutkimuksen arvolauseeksi liitteessä 

nro 10.  
 
  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.  
 
 
10.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Pálóczy) 
 

Musiikin maisteri Krisztina Pálóczy on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Egzotikus hangszerek és zene 
Magyarországon – Magyar kutatók a Kárpát-medencén túl. (Exotic instruments and 
music in Hungary – Hungarian researchers beyond the Carpathian basin). Määrättäneen 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Dr. Pál Richter (Unkarin 
tiedeakatemian musiikintutkimuksen laitos) ja Dr. János Pap (Franz Liszt -
musiikkiyliopisto, Budapest). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori emeritus 
Matti Vainio.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Fleisz, Kovács, Martikainen, Pakkanen)  
 
  MA Katalin Fleisz on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Medialitás Krúdy Gyula prózájában (Gyula Krudyn 
proosatuotannon mediaalisuudesta). Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 15.2.2011 
suostumuksensa mukaisesti professori István Dobosin (Debrecenin yliopisto) ja Dr. 
Tibor Gintlin (ELTE-yliopisto, Budapest). Lausunnot on lähetetty MA Fleiszille ja 
toimitetaan oheisina käännöksinä tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  Musiikin maisteri Szilárd Kovács on anonut väittelylupaa puolustaakseen 

musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Az orgelbüchlein, mint az 
improvizáció iskolája (The orgelbüchlein as school of improvisation). Tiedekunta 
määräsi ennakkotarkastajiksi 12.4.2011 suostumuksensa mukaisesti professori Károly 
Feketen (Debrecen University of Theology) ja apulaisprofessori Hedvig Dobinén 
(Hedvig Jakab) (Debrecen University). Lausunnot on lähetetty maisteri Kovácsille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 13 ja 14). 
 

  FL Jari Martikainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Käsitettävä taidehistoria. Kuvalähtöinen malli taidehistorian 
opetukseen kuvallisen ilmaisun ammatillisessa perustutkinnossa. Tiedekunta määräsi 
ennakkotarkastajiksi 15.3.2011 suostumuksensa mukaisesti professori Tuija Hautala-
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Hirviojan (Lapin yliopisto) ja lehtori, KT Hannu Heikkisen (Oulun yliopisto).  
Lausunnot on lähetetty FL Martikaiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 15 ja 16).  

 
  FM Irene Pakkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Käydään juttukauppaa. Freelancerin ja ostajan kohtaamisia 
journalismin kauppapaikalla. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 12.4.2011 
suostumuksensa mukaisesti professori Maija Töyryn (Aalto-yliopiston taideteollinen 
korkeakoulu) ja professori Ari Heinosen (Tampereen yliopisto). Lausunnot on lähetetty 
FM Pakkaselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 
18). 

  
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin väittelylupa (Fleisz, Kovács, Martikainen). 

  FM Pakkasen väitöskirjan kolmanneksi ennakkotarkastajaksi 
määrättiin professori Heikki Luostarinen (Tampereen 
yliopisto).  

 
 
12. VÄITÖSTILAISUUS (Blomberg, Fleisz, Huovinen, Kovács) 
 
  FL Kristian Blomberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Runoteoreettinen tutkimus runokeinoista ja 
niiden käytöstä René Charin kokoelmissa Les matinaux ja Feuillets d’Hypnos. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi perjantaina 2.9.2011 klo 12 Villa Ranan Paulaharjun salissa. 
Vastaväittäjänä toimii FT Vesa Haapala (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori 
(ma) Mikko Keskinen.  

 
  MA Katalin Fleisz on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Medialitás Krúdy Gyula pr<ózájában (Gyula Krudyn 
proosatuotannon mediaalisuudesta). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 7.6.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi torstaina 16.6.2011 klo 12 
salissa D109. Vastaväittäjänä toimii Dr. Tibor Gintli (ELTE-yliopisto, Budapest) ja 
kustoksena professori Tuomo Lahdelma.  

 
  FL Mika Huovinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Did the East Belong to the SS? The Realism of 
the SS Demographic Reorganization Policy in the Light of the Germanization Operation 
of SS- and Polizeiführer Odilo Globocnik. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 10.5.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 14.10.2011 klo 
12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii FT Oula Silvennoinen (Helsingin yliopisto) ja 
kustoksena professori (ma) Pasi Ihalainen.  

 
Musiikin maisteri Szilárd Kovács on anonut väittelylupaa puolustaakseen 
musiikkitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Az orgelbüchlein, mint az 
improvizáció iskolája (The orgelbüchlein as school of improvisation). Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7.6.2011. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi torstaina 16.6.2011 klo 10 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii assistant 
professor Hedvig Jakab (University of Debrecen) ja kustoksena professori emeritus 
Matti Vainio.  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
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PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 

  
13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Turunen) 
  
  FM Arja Turusen etnologian väitöskirjan "Hame, housut, hamehousut! Vai mikä on 

tulevaisuutemme?" Naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä 
rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945 hyväksyminen. 
FM Turunen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 27.5.2011. Vastaväittäjän lausunto on 
toimitettu FM Turuselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 
19). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Pirjo Korkiakangas toteaa lausunnossaan, että tilaisuus 
sujui asianmukaisesti ja vakiintuneita akateemisia traditioita noudattaen. Vastaväittäjän 
johdolla käytiin mielenkiintoinen ja perustavanlaatuisiin tutkimuksellisiin kysymyksiin 
pureutuva keskustelu, aiheina erityisesti pukeutumisen tutkimuksen teoreettiset 
sitoutumiset, tutkimuksen menetelmät, aineistot, niiden kontekstointi ja analyysi, 
tutkimuksen päälukujen suhde toisiinsa, tutkimuksen monitieteisyyden painopisteet ja 
liittyminen esim. sukupuolitutkimukseen sekä erottautuminen median ja viestinnän 
tutkimuksesta. Väittelijä vastasi kysymyksiin ja huomautuksiin asiallisesti valintojaan 
perustellen ja osoitti hallitsevansa tutkimusalueensa erinomaisesti. Myös ylimääräinen 
vastaväittäjä sai kysymykseensä selkeän ja vakuuttavan vastauksen.  
 

  Professori Hanna Snellmanin esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 20. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
 
14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Turunen) 
 
  Tutkintoa on anonut 
 
  FM (väit.) Arja Turunen (etnologia)   
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin. 
  
 
15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20. 
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Jyväskylässä 7. päivänä kesäkuuta 2011 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, kokouksen sihteeri, 
hallintoamanuenssi    Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


