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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 

  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.9.2011. 
 

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. 

 
  Asia 7 Musiikkikasvatuksen aineopinnot Lahden kansanopistossa poistettiin asialistalta. 
   
  Lisäasiat:   

  Asia 9 FM Irene Pakkasen ja MA Ege Reinuman väitöstilaisuudet 

  Asia 10 FL Jari Martikaisen väitöskirjan hyväksyminen 

  Asia 11 FL Jari Martikaisen filosofian tohtorin tutkinto 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin asialista. 

 

    

3.  TIEDOKSI    

 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Dekaanin, varadekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON SUOMEN 
HISTORIA 

 

  Vireille 30.8.2011 

 

Suomen historian professuuri on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 

etnologian laitokseen. Tehtävä on määräaikainen ja täytetään ajaksi 1.12.2011–

31.12.2013. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus (Karonen). Tehtävä täytetään 

kutsusta haettavaksi julistamatta ja käyttämällä asiantuntijamenettelyä. Professorin 

tehtävään esitetään kutsuttavaksi FT, dosentti Kustaa H. J. Vilkuna.  

 

Rehtori on hyväksynyt 6.9.2011 tekemällään päätöksellä tiedekuntaneuvoston esityksen 

Suomen historian professorin tehtävän täyttämiseksi ajalle 1.12.2011–31.12.2013 ja sitä 

koskevan kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 

liitteen 2 mukaisesti. Rehtori on hyväksynyt esityksen tehtävän täyttämiseksi 

suunnitelman mukaisesti kutsumismenettelyä käyttäen.    

 

Suomen historian professorin tehtävänä on edistää ja toteuttaa Suomen historian 

tutkimusta, hankkia ulkopuolista rahoitusta tutkimukseen, osallistua historian ja 

etnologian laitoksen tutkimuksen suunnitteluun, ohjata perus- ja jatko-opiskelijoita sekä 

opettaa historian pää- ja sivuaineopiskelijoita. 

 
Yliopistolain (558/2009) 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 

tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen 

kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön. 

33§:n mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun 

tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään 

voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.  
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Jyväskylän yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 57 § mukaan professorilta edellytetään tohtorin 

tutkintoa, korkeaa tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä 

antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä edustamansa 

tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Tehtävään ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä. 

 

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tekemät tieteelliset julkaisut, muut tieteelliset 

tutkimustulokset, opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, 

muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.  

 

Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen 

täydentävän tutkimusrahoituksen hankinnassa sekä kansainvälinen tieteellinen työskentely ja 

kansainväliset luottamustehtävät. 

 
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 toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.  

 
Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat 

professorin tehtävään otettaessa. 

 

Dekaani on valinnut asiantuntijoiksi 30.8.2011 professori Kimmo Katajalan (Itä-

Suomen yliopisto) ja professori Jouko Vahtolan (Oulun yliopisto). Molemmat 

asiantuntijat ovat antaneet lausuntonsa FT, dosentti Kustaa H. J. Vilkunan 

kelpoisuudesta tehtävään. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä nro 1. 
 

Yliopistoista annetun 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. Suomen historian professorin tehtävässä opetuskielinä ovat suomi ja 

tarvittaessa englanti. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. 

 

Dekaani on myöntänyt 15.9.2011 FT, dosentti Vilkunalle vapautuksen opetusnäytteen 

pitämisestä.   

 

Opetusnäytettä ja haastattelua ei tarvita, koska FT Vilkunan opetustaito ja soveltuvuus 

professorin tehtävään on arvioitavissa hakemusasiakirjojen ja kokemustiedon 

perusteella. Lisäksi hänen opetustaitonsa on arvioitu viimeksi vuonna 2008 Suomen 

historian professuurin täyttöprosessin yhteydessä. FT Vilkuna on työskennellyt pitkään 

historian ja etnologian laitoksessa, joten hänet tunnetaan laitoksessa ja humanistisessa 

tiedekunnassa hyvin. Tämän vuoksi myöskään haastattelu ei ole tarpeen.  

 

Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämisestä määräajaksi kutsumismenettelyä 

käyttäen on liitteenä nro 2. 

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 1 mukaan professorin tehtävä täytetään 

vähintään 2 vuodeksi dekaanin esityksestä. Ennen esitystään rehtorille dekaani kuulee 

tiedekuntaneuvostoa siitä, onko perusteltua valita kutsuttavaksi ehdotettu tehtävään.  

 

Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 11 §:n mukaan rehtori päättää professorin tehtävään 

ottamisesta. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan asiantuntijoiden lausunnot. 
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2. Keskustellaan Suomen historian professorin tehtävän 

täyttämisestä kutsumismenettelyä käyttäen ajaksi 

1.12.2011–31.12.2013. 

 

PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 

2. Keskusteltiin. 

 
   

5. FT JEAN-MICHEL KALMBACHIN HAKEMUS DOSENTIN ARVON 
MYÖNTÄMISEKSI 

 
  Vireille 12.4.2011 

 

FT Jean-Michel Kalmbach on jättänyt 5.4.2011 humanistiselle tiedekunnalle 

anomuksen, että hänelle myönnettäisiin soveltavan kielitieteen, erityisesti ranskan 

kielen oppimisen ja opettamisen 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.  

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.    
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 10.5.2011 soveltavan kielitieteen, erityisesti 

ranskan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen dosentuuria tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi emeritusprofessori 

Martin Riegelin (Strasbourgin yliopisto, Ranska) ja dosentti Maarit Muttan (Turun 

yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Jean-Michel Kalmbachin tieteellisestä 

pätevyydestä. 

 

Molemmat asiantuntijat pitivät FT Jean-Michel Kalmbachia tieteellisesti pätevänä 

soveltavan kielitieteen, erityisesti ranskan kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen 

dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat 

kokouksessaan 30.8.2011 hänet tieteellisesti päteväksi haettavana olevaan dosentuuriin. 

 

Dekaani on 1.9.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 

järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 6.9.2011. FT Jean-Michel 

Kalmbachin opetusnäytteen aihe oli Kielioppiterminologian rooli vieraan kielen 

opetuksessa ja oppimisessa. Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 3. 

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että FT Kalmbachilla on yliopistolain 

(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

2. Myönnetään FT Jean-Michel Kalmbachille soveltavan 

kielitieteen, erityisesti ranskan kielen oppimisen ja 

opettamisen tutkimuksen, dosentin arvo.  

 

  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 

2. Myönnettiin.  

 

    

6. FT TOMMI JANTUSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄMISEKSI 
 

   Vireille 20.9.2011 

 

   FT Tommi Jantunen on jättänyt 12.9.2011 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin suomalaisen viittomakielen, erityisesti viittomakielen rakenteen, 

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 
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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.  
   

Kielten laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisena. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että suomalaisen viittomakielen, erityisesti 

viittomakielen rakenteen dosentuuri, on tutkimuksen ja 

opetuksen kannalta tarkoituksenmukainen.  

      2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Urho Määttä (Tampereen 

yliopisto) ja professori Trevor Johnston (Macquarie 

University, Australia) antamaan lausuntonsa FT Tommi 

Jantusen tieteellisestä pätevyydestä.    

   

  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 

2. Valittiin. 

 

 

7.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Alluri, Ferrer, Pálóczy, Thompson, Vuoskoski) 

 

MSc Vinoo Alluri on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Polyphonic timbre perception and interdisciplinary approach. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Jean-Julien 

Aucouturier (Temple University, Japani) ja professori Peter Vuust (Centre for 

Functionally Integrative Neuroscience, Tanska). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 

professori Petri Toiviainen.  

 

FM Rafael Ferrer on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Distributed cognition of timbre. Määrättäneen 

ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Richard Parncutt (Grazin 

yliopisto, Itävalta) ja professori Douglas Eck (Montrealin yliopisto, Kanada). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomas Eerola.  

 

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). Tiedekunta 

määräsi 7.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Dr. Pál Richterin 

(Unkarin  tiedeakatemian  musiikintutkimuksen  laitos)  ja Dr. János Papin (Franz Liszt 

-musiikkiyliopisto, Budapest). Dr. Pál Richter on ilmoittanut olevansa estynyt 

toimimasta ennakkotarkastajana, joten määrättäneen toiseksi ennakkotarkastajaksi 

suostumuksensa mukaisesti tutkija, Dr. János Sipos (Unkarin tiedeakatemian 

musiikintutkimuksen laitos). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori emeritus 

Matti Vainio.  
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FM Marc Thompson on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Applications of motion capture technology for 

embodied music cognition. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 

mukaisesti  professori  Rolf  Inge  Godøy  (Oslon yliopisto) ja Peter Keller (Max Planck 

-instituutti, Saksa). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut akatemiatutkija Geoff Luck.  

 

FM Jonna Vuoskoski on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Emotions represented and induced by music. The 

role of individual differences. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 

mukaisesti professori Patrik Juslin (Uppsalan yliopisto) ja professori Glenn 

Schellenberg (Toronton yliopisto, Kanada). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 

professori Tuomas Eerola.  

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  

 

  PÄÄTÖS:   Määrättiin.  

 

 
8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kähkönen, Reinuma)  

 

FM Satu Kähkönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Ornamentti, koristeellisuus ja yksinkertaisuus 1800 - 1900-

lukujen arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskeskusteluissa. Tiedekunta määräsi 10.5.2011 

ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Anja Kervanto Nevanlinnan 

(Helsingin yliopisto) ja dosentti Harri Kalhan (Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Kähköselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

 

MA Ege Reinuma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Image of Woman in the Films of Béla Tarr. Tiedekunta määräsi 

28.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Paul Majkutin 

(National University, San Diego) ja professori Kristian Feigelsonin (Université 

Sorbonne Nouvelle, Paris III). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu MA 

Reinumalle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
 
9. VÄITÖSTILAISUUS (Leblay, Pakkanen, Reinuma, Sarkamo) 

 

FM Christophe Leblay on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Le temps de l'écriture. Genèse, durée, 

représentations. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.8.2011. 

Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 12.11.2011 klo 12 Vanhassa juhlasalissa 

(S212). Vastaväittäjänä toimii professori Sylvie Plane (Université Paris – Sorbonne) ja 

kustoksena professori Riikka Alanen. 

 

FM Irene Pakkanen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Käydään juttukauppaa. Freelancerin ja ostajan kohtaamisia 

journalismin kauppapaikalla. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 30.8.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 19.11.2011 klo 



8 

 

12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori, YTT Ari 

Heinonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Salokangas.  
 

MA Ege Reinuma on anonut väittelylupaa puolustaakseen hungarologian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Image of Woman in the Films of Béla Tarr. Väittelylupa 

myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.9.2011. Väitöstilaisuus esitetään 

pidettäväksi lauantaina 19.11.2011 klo 12 salissa H306. Vastaväittäjänä toimii professori 

Paul Majkut (National University, San Diego) ja kustoksena professori Tuomo 

Lahdelma.  

 

FL Ville Sarkamo on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Karoliinien soturiarvot. Kunnian hallitsema 

maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. Väittelylupa myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.8.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 

perjantaina 16.12.2011 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii professori Kimmo 

Katajala (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
10. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Martikainen, Tuuri) 

  

  FL Jari Martikaisen taidehistorian väitöskirjan Käsitettävä taidehistoria. Kuvalähtöinen 

malli taidehistorian opetukseen kuvallisen ilmaisun ammatillisessa perustutkinnossa 

hyväksyminen. FL Martikainen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 13.8.2011. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Martikaiselle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8). 

 

  Tilaisuuden kustoksen, professori Annika Waenerbergin lausunto ja esitys arvolauseeksi 

liitteenä nro 9.  

 

  FM Kai Tuurin musiikkitieteen väitöskirjan Hearing gestures. Vocalisations as 

embodied projections of intentionality in designing non-speech sounds for 

communicative functions hyväksyminen. FM Tuuri puolusti julkisesti väitöskirjaansa 

21.6.2011. Vastaväittäjän lausunto on postitettu FM Tuurille ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10).  

 

  Tilaisuuden kustoksen, professori Tuomas Eerolan lausunto ja esitys arvolauseeksi 

liitteenä nro 11. 
 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin.  

 
 
11. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Martikainen, Tuuri) 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  FL Jari Martikainen (taidehistoria) 

  FM Kai Tuuri (musiikkitiede) 
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin.   



9 

 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53. 

 

 

 

 

Jyväskylässä 20. päivänä syyskuuta 2011 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 

 

 

 

 

 Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 

     

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 

 


