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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 

  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 13.10.2011. 
 

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. 

 

  Lisäasia:   

  Asia 9 FL Kimmo Lehtosen väitöstilaisuus 

   

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

3.  TIEDOKSI    

 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 

Rehtorin, dekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 

 

 

4. TEHTÄVÄN VAKINAISTAMINEN 
 

 Määräaikaisen tutkijatohtorin tehtävän vakinaistaminen nimikkeellä yliopistotutkija, 

jonka ala on journalistiikka, 1.1.2012 alkaen toistaiseksi. 

 

 Rehtorin myönteinen päätös 19.5.2011 työsuhteen vakinaistamisprosessin 

käynnistämisestä. Rehtorin periaatepäätös mahdollistaa työsuhteen muuttamisen 

toistaiseksi ilman julkista hakumenettelyä. 

 

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Pertti Hurme esittää, että tutkijatohtori, FT Turo 

Uskali otetaan yliopistotutkijan tehtävään, jonka ala on journalistiikka, 1.1.2012 alkaen 

toistaiseksi. Laitoksen johtajan perustelumuistio on liitteenä nro 1.   

 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) mukaisesti yliopistotutkijan (yliopistonlehtori) 

tehtävään toistaiseksi ottaa rehtori dekaanin esityksestä. Ennen pysyvään tehtävään ottamista 

dekaanin tulee kuulla tiedekuntaneuvostoa.  
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan määräaikaisen tutkijatohtori, FT Turo Uskalin 

tehtävän vakinaistamisesta nimikkeellä yliopistotutkija, jonka 

ala on journalistiikka, 1.1.2012 alkaen toistaiseksi. 

 

PÄÄTÖS:  Keskusteltiin. 

 

 

5. MUSIIKKIKASVATUKSEN AINEOPINNOT LAHDEN KANSANOPISTOSSA  
 

Musiikin laitos esittää hyväksyttäväksi musiikkikasvatuksen aineopintojen järjestämisen 

Lahden kansanopistossa lukuvuonna 2012–2013 (2014). Opetussuunnitelma on 

oheisena (liite nro 2).  

 

Lahden kansanopisto on kokenut avointen yliopisto-opintojen järjestäjä. Opistossa on 

tiedekunnan luvalla usean vuoden ajan järjestetty perusopintoja vastaavat musiikin 

erikoistumisopinnot.  
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PÄÄTÖSEHDOTUS:  Myönnetään Lahden kansanopistolle musiikkikasvatuksen 

aineopintojen opetuslupa lukuvuodelle 2012–2013/14, 

hyväksytään opetussuunnitelma liitteen mukaisesti ja 

päätetään, että musiikin erikoistumisopinnot ja nyt 

hyväksyttävät musiikkikasvatuksen aineopinnot vastaavat 

opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 

(nro 986/14.12.2005, 5 ja 10§) mukaisia vähintään 60 

opintopisteen opintoja musiikissa. 

   

PÄÄTÖS:   Asia jätettiin pöydälle. 

 

 

6. VALINTAPERUSTEET 2012 
 
Yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvosto päättää yksityiskohtaisista 

opiskelijavalinnan perusteista sekä esittää yliopiston hallitukselle valintakiintiöt. 

Oheisena on päätösehdotus vuoden 2012 valintaperusteista (liite nro 3). Kiintiöistä 

tiedekunta on jo aiemmin tehnyt esityksen hallitukselle, joka päättää niistä 13.10.2011.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS:   Hyväksytään liitteen mukaisesti. 

 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin pienin täsmennyksin. 

 
 
7.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Cools, Knaapila) 

 

FL Carine Cools on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Relational Dialectics. A Study on Intercultural Couples. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti tutkimusjohtaja, dosentti 

Elli Heikkilä (Siirtolaisinstituutti, Turku) ja tutkija, FT Maija Gerlander (Tampereen 

yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Maarit Valo.  

 
FL Esko Knaapila on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Ylen kavala ja taitava kamppauksessaan maailmaa ja ihmisiä 

vastaan. Kansa, käskyvalta ja picaroainekset Pentti Haanpään tuotannossa. 

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori emeritus 

Juhani Niemi (Tampereen yliopisto) ja professori Kari Sallamaa (Oulun yliopisto). 

Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Tuomo Lahdelma.  

 

  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  

 

  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 

 
 

8. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Kauppinen, Lehtonen, Saario, Sääskilahti)  

 

FM Kati Kauppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen saksan kielen ja kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Subjects of aspiration. Eine nexusanalytische 

Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer 

postfeministischen Frauenzeitschrift. Tiedekunta määräsi 28.6.2011 ennakkotarkastajiksi 

suostumuksensa mukaisesti professori Ulrich Bröcklingin (Albert-Ludwigs-Universität 
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Freiburg) ja Dr. Helen Kelly Holmesin (University of Limerick). Ennakkotarkastajien 

lausunnot on toimitettu FM Kauppiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 

jäsenille (liitteet nro 4 ja 5). 

 

FL Kimmo Lehtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Rhetoric of the Visual – Metaphor in a Still 

Image. Tiedekunta määräsi 28.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 

professori Michael J. Shapiron (University of Hawai’i at Manoa) ja dosentti Hannu 

Vanhasen (Tampereen yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL 

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

  

FM Johanna Saario on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristöt ja 

käsitteet. Toisella kielellä opiskelevien haasteet ja tuen tarpeet. Tiedekunta määräsi 

28.6.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti yliopistonlehtori, FT Maria 

Kelan (Helsingin yliopisto) ja professori Arja Virran (Turun yliopisto). 

Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Saariolle ja toimitetaan oheisina 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 

FL Nina Sääskilahti on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Ajan partaalla. Omaelämäkerrallinen aika, 

päiväkirja ja muistin kulttuuri. Tiedekunta määräsi 28.6.2011 ennakkotarkastajiksi 

suostumuksensa mukaisesti professori Matti Hyvärisen (Tampereen yliopisto) ja 

professori Kuisma Korhosen (Oulun yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on 

toimitettu FL Sääskilahdelle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille 

(liitteet nro 10 ja 11). 

 
PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 

 

9. VÄITÖSTILAISUUS (Kauppinen, Koskela, Kähkönen, Lehtonen, Pöyhönen, Rynkänen) 

 

FM Kati Kauppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen saksan kielen ja kulttuurin 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Subjects of aspiration. Eine nexusanalytische 

Untersuchung von diskursiven Prozessen neoliberaler Regierung in einer 

postfeministischen Frauenzeitschrift. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 18.10.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 17.12.2011 

klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjinä toimivat Dr. Helen Kelly Holmes 

(University of Limerick) ja professori Ulrich Bröckling (Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg). Kustoksena toimii professori Sari Pietikäinen.  

 

FM Heidi Koskela on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Constructing knowledge. Epistemic practices in 

three television interview genres. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 30.8.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 26.11.2011 klo 

12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii dosentti Pentti Haddington (Helsingin yliopiston 

tutkijakollegium) ja kustoksena professori Arja Piirainen-Marsh.  

 

FM Satu Kähkönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Ornamentti, koristeellisuus ja yksinkertaisuus 1800 - 1900-

lukujen arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskeskusteluissa. Väittelylupa myönnettiin 

tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.9.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
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perjantaina 11.11.2011 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii 

dosentti Harri Kalha (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg. 

 

FL Kimmo Lehtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin tutkimuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Rhetoric of the Visual – Metaphor in a Still 

Image. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.10.2011. 

Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi maanantaina 21.11.2011 klo 12 Villa Ranan 

Blomstedtin salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Michael J. Shapiro (University of 

Hawai’i at Manoa) ja kustoksena professori emeritus Erkki Vainikkala. 

 

FL Markku Pöyhönen on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkikasvatuksen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Muusikon tietämisen tavat. Moniälykkyys, 

hiljainen tieto ja musiikin esittämisen taito korkeakoulun instrumenttituntien 

näkökulmasta. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.8.2011. 

Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi perjantaina 25.11.2011 klo 12 salissa H320. 

Vastaväittäjänä toimii professori Lauri Väkevä (Sibelius-Akatemia) ja kustoksena 

professori Jukka Louhivuori.  

 

FL Tatjana Rynkänen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Venäjänkieliset maahanmuuttajanuoret 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 

kokouksessa 30.8.2011. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 10.12.2011 klo 

12 Vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Pyykkö (Turun 

yliopisto) ja kustoksena erikoistutkija, dosentti Sari Pöyhönen. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 

 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

10. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Anckar, Blomberg, Ekström, Husso) 

 

  FL Joanna Anckarin soveltavan kielitieteen väitöskirjan Assessing Foreign Language 

Listening Comprehension by Means of the Multiple_Choice Format: Processes and 

Products hyväksyminen. FL Anckar puolusti julkisesti väitöskirjaansa 17.9.2011. 

Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Anckarille ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 12). 

 

  Tilaisuuden kustos, professori Mirja Tarnanen toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Vastaväittäjä kävi läpi 

työn keskeiset asiat ja esitti väittelijälle sekä teoreettisen viitekehykseen että 

metodologiaan liittyviä kysymyksiä. Väittelijä vastasi asiantuntevasti hänelle esitettyihin 

kysymyksiin. Käyty keskustelu osoitti, että väittelijä hallitsee hyvin oman 

tutkimusalueensa. Vastaväittäjän kysymysten lisäksi ei esitetty muita kysymyksiä.  

  

  Professori Riikka Alasen esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 13. 

 

  FL Kristian Blombergin kirjallisuuden väitöskirjan Lukemisen tilat ja tilanteet. 

Runoteoreettinen tutkimus runokeinoista sekä niiden käytöstä René Charin kokoelmissa 

Les matinaux ja Feuillets d´Hypnos hyväksyminen. FL Blomberg puolusti julkisesti 

väitöskirjaansa 2.9.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL Blombergille ja 

toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14). 
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  Tilaisuuden kustos, professori Mikko Keskinen toteaa lausunnossaan, että väitöstilaisuus 

sujui kokonaisuudessaan asiallisesti ja akateemisia perinnäistapoja noudattaen. 

Väittelijän valaisevan lektion jälkeen siirryttiin väitöskirjan seikkaperäiseen käsittelyyn 

vastaväittäjän johdattelemana. Aluksi vastaväittäjä problematisoi työn keskeisiä 

käsitteitä (tila, poetiikka, kokoelma, runokeino) tutkimuksen otsakkeen avulla, ja 

väittelijä täsmensi ja laajensi kysyttyjä seikkoja jäsennellyllä ja älykkäällä tavalla. Sitten 

siirryttiin aineiston ja metodologian valinnan kysymyksiin, filosofian ja 

kirjallisuudentutkimuksen suhteisiin (erityisesti Heideggerin ja fragmenttikäsitysten 

osalta) sekä teorian ja sovelluksen välisen rajapinnan ongelmiin. Väittelijä tarjosi myös 

kilpailevia vaihtoehtoja Blombergin Char-tulkintoihin, mistä seurasi rikasta keskustelua 

runoanalyysin validiteetin ehdoista. Tauon jälkeen paneuduttiin työssä keskeisen 

arkkipelagi-käsitteen merkitykseen ja kuvausvoimaan Charin runomuotojen ja 

kokoelmien rakenteen jäsentäjänä. Viimeinen suuri aihekokonaisuus oli 

lajiproblematiikka runouden ja erityisesti Charin tuotannon tutkimuksessa. Väittelijä 

osoitti tutkimusalansa hyvää tuntemusta vastaamalla seikkaperäisesti ja monipuolisesti 

vastaväittäjän pitkiinkin kysymyksiin ja huomautuksiin. Koko tilaisuuden mittaan 

vastaväittäjän ja väittelijän välillä käytiin tieteellisesti korkeatasoista dialogia, jota yleisö 

seurasi kiinnostuneena. Tilaisuuden lopulla myös kaksi ylimääräistä vastaväittäjää pyysi 

lupaa esittää kysymyksensä, ja niihin väittelijä vastasi lyhyen asiallisesti. 

 

  Professori Mikko Keskisen esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 15. 

 

  FL Nora Ekströmin kirjoittamisen väitöskirjan Kirjoittamisen opettajan kertomus. 

Kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta hyväksyminen. FL Ekström 

puolusti julkisesti väitöskirjaansa 24.9.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FL 

Ekströmille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16). 

 

  Tilaisuuden kustos, professori Tuomo Lahdelma toteaa lausunnossaan, että lektiossaan 

Ekström paitsi esitteli työtään myös syventyi ansiokkaasti kysymykseen 

kirjallisuudentutkimuksen ja kirjoittamisentutkimuksen suhteesta. Vastaväittäjän kävi 

tutkimusta läpi erittäin monitahoisesti ja seikkaperäisesti. Respondentin ja opponentin 

välille muodostui korkeatasoinen ja hengeltään positiivinen debatti, jota runsaslukuinen 

kuulijakunta seurasi ilmeisen kiinnostuneena. 

 

  Professori Tuomo Lahdelman esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 17. 

 

  FM Katariina Husson taidehistorian väitöskirjan Ikkunoita ikonien ja kirkkoesineiden 

historiaan. Suomen autonomisen ortodoksisen kirkon esineellinen kulttuuriperintö 

1920–1980-luvuilla hyväksyminen. FM Husso puolusti julkisesti väitöskirjaansa 

30.9.2011. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Hussolle ja toimitetaan oheisena 

tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 18). 

 

  Tilaisuuden kustos, professori Annika Waenerberg toteaa lausunnossaan, että väittelijän 

informatiivisen ja havainnollisesti kuvitetun lektion jälkeen vastaväittäjä antoi 

perusteellisen ja seikkaperäisen selvityksen väitöskirjan lähtökohdista, aikaisemmasta 

tutkimuksesta ja työn sijoittumisesta muun tutkimuksen kenttään. Väitös sujui sen 

jälkeen keskustellen muun muassa ortodoksisen kirkon suhteesta identiteettiin, 

etnisyyteen, suomalaiskansallisuuteen, nationalismiin ja kielikysymykseen sekä työn 

aineiston laadusta uskonnollisten, modernististen ja -museomerkitysten välillä. 

Vastaväittäjä totesi työn museaalisen funktioanalyysin hyvin toimivaksi, ja ennen 

kaikkea piti työtä luonteeltaan todella laajana ja kunnioitettavana tietopakettina kiittäen 
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aineiston keruun ja käsittelyn runsautta ja tarkkuutta. Kysymyksiin vastatessaan 

väittelijä osoitti tuntevansa aineistoaan ja sen luonnetta myös esitettyä tutkimusta 

laajemmin. Kritiikki kohdistui ennen kaikkea muutamien käsitteiden (identiteetti, 

suomalaiskansallinen, nationalismi) määrittelyn ja käytön tarkentamiseen.  

 

  Professori Annika Waenerbergin esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 19. 

 

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 

 

11. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Anckar, Blomberg) 

 
  Tutkintoa ovat anoneet 

 

  FL Joanna Anckar (soveltava kielitiede) 

 

  FL Kristian Blomberg (kirjallisuus) 
   
  PÄÄTÖS:  Myönnettiin.  

 

 

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07. 

 

 

 

Jyväskylässä 18. päivänä lokakuuta 2011 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Puheenjohtaja, dekaani    Petri Karonen 

 

 

 

 

Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö Raija Oikari 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö  Ossi Päärnilä 

 

 


