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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 13.9.2012. 
 

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. 
 
Lisäasiat: 
Asia 10 Väittelyluvan myöntäminen (Skinnari) 
Asia 11 Väitöstilaisuus (Hänninen) 

 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 

 
 
3.  TIEDOKSI    

 
Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
Dekaanin, varadekaanin ja laitosten johtajien päätökset henkilöstöasioista. 
 
 

4. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON E TNOLOGIA 
 
  Vireille 18.9.2012 
 

Rehtori on 1.6.2012 tekemällään päätöksellä antanut luvan etnologian professuurin 
täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 
Etnologian professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen tiedekunnan 
historian ja etnologian laitokseen. 
 

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

 
Dekaanin esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja Jari Ojala (historian ja etnologian laitos)  
professori Laura Stark (historian ja etnologian laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 
2).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan etnologian professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 
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5.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON YLEINEN 

HISTORIA  
 
 Vireille 18.9.2012 
 

Rehtori on 27.8.2012 tekemällään päätöksellä antanut luvan yleisen historian 
professuurin täyttöprosessin aloittamiseksi. 
 
Yleisen historian professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu humanistisen 
tiedekunnan historian ja etnologian laitokseen. 
 

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

 
Dekaanin esitys valmisteluryhmäksi:  
dekaani Petri Karonen, pj.  
laitoksen johtaja Jari Ojala (historian ja etnologian laitos)  
professori Pasi Ihalainen (historian ja etnologian laitos). 
Sihteerinä toimii hallintopäällikkö Raija Oikari. 
 
Dekaani kuulee tehtävän täyttämiseen kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän 
kokoonpanosta tiedekuntaneuvostoa (rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011/liite 
2).  

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskustellaan yleisen historian professuurin täyttämiseen 

kuuluvista asioista ja valmisteluryhmän kokoonpanosta.  
 
PÄÄTÖS:   Keskusteltiin. 

 
   
6. FT PEPPI TAALAKSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNTÄ MISEKSI  
 
  Vireille 17.4.2012 
 
   FT Peppi Taalas on jättänyt 10.4.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, että 

hänelle myönnettäisiin soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti monimediaisen 
kielenoppimisen ja -opetuksen pedagogiikan 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 
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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. 

       
 Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 17.4.2012 soveltavan kielentutkimuksen, 
erityisesti monimediaisen kielenoppimisen ja -opetuksen pedagogiikan dosentuuria 
tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi kokouksessaan 
15.5.2012 asiantuntijoiksi PhD Françoise Blinin (Dublin City University) ja Associate 
Professor Pirkko Raudaskosken (Aalborg University) antamaan lausuntonsa FT Peppi 
Taalaksen tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 1. Molemmat asiantuntijat 
pitävät FT Peppi Taalasta tieteellisesti pätevänä haettavana olevaan dosentuuriin. 

 
  Dekaani hyväksyi 31.8.2012 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 12.9.2012. FT Peppi 
Taalaksen opetusnäytteen aihe oli Monimediainen kielipedagogiikka. Opetusnäytteen 
pöytäkirja on liitteenä nro 2.  

 
   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen. 
      2. Todetaan, että FT Peppi Taalaksella on yliopistolain 

(558/2009) 89§:n edellyttämä opetustaito. 
      3. Myönnetään FT Peppi Taalakselle soveltavan 

kielentutkimuksen, erityisesti monimediaisen 
kielenoppimisen ja -opetuksen pedagogiikan dosentin 
arvo. 

 
   PÄÄTÖS:   1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet 

Salokangas, von Bonsdorff, Leppänen, Nummela, Erkkilä, 
Nikula ja Karonen pitivät FT Peppi Taalasta tieteellisesti 
pätevänä soveltavan kielentutkimuksen, erityisesti 
monimediaisen kielenoppimisen ja -opetuksen 
pedagogiikan dosentuuriin. 

      2. Todettiin. 
      3. Myönnettiin. 
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7. YTT PEKKA HENTTOSEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI 
 
  Vireille 18.9.2012 
 
   YTT Pekka Henttonen on jättänyt 17.8.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin historian, erityisalana asiakirjahallinta, 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. 

       
Historian ja etnologian laitos pitää dosentuuria tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukaisena. 
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan, että historian, erityisalana asiakirjahallinta, 
dosentuuri on tutkimuksen ja opetuksen kannalta 
tarkoituksenmukainen.  

      2. Valitaan asiantuntijoiksi dosentti Jussi Nuorteva 
(Kansallisarkisto) ja dosentti Juhani Kostet (Museovirasto) 
antamaan lausuntonsa YTT Pekka Henttosen tieteellisestä 
pätevyydestä.  

   
  PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
    2. Valittiin.  

 
 
8. TIEDEKUNNAN TIETOSTRATEGIA VUOSILLE 2012–2014  
 

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi pienin täsmennyksin tietostrategiatyöryhmän laatiman 
esityksen tiedekunnan tietostrategiaksi vuosille 2012–2014 kokouksessaan 17.1.2012. 
Tietostrategia on tarkoitettu välineeksi kehittämistyöhön laitoksilla ja oppiaineissa ja 
ohjaamaan toimintaa tiedekunnan tasolla, mutta se välittää tiedekunnan tavoitteita myös 
laajemmin. Tietostrategiatyöstä vastaava varadekaani Koskimaa teki edellytetyt 
täsmennykset strategiapaperiin (liite nro 3) sekä laati työryhmän kanssa strategiaan 
liittyvän toimenpideohjelman (liite nro 4) tiedekuntaneuvoston toivomuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Todetaan. 

 
PÄÄTÖS: Todettiin. 
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9.  VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Hirvi) 

 
FM Laura Hirvi on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Identities in Practice. A Trans-Atlantic Ethnography of Sikhs 
in Finland and California. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa 
mukaisesti professori Caroline Brettell (Southern Methodist University, Texas, USA) ja 
professori Laura Huttunen (Tampereen yliopisto). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut 
professori Laura Stark.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Määrätään.  
 
  PÄÄTÖS:   Määrättiin. 
 
 
10. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Fält, Hänninen, Karjalainen, Lankila, Paloheimo, 

Peltonen, Skinnari) 
 

FL Katja Fält on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan The Medieval Construction Worker Paintings in the Diocese of 
Turku. The Visual Idiom of the Church Builders from 1430 to 1550. Tiedekunta määräsi 
15.11.2011 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Lena Liepen 
(Universitet Oslo) ja professori Elina Gertsmanin (Case Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio) sekä 15.5.2012 dosentti, yliopistonlehtori Markus Hiekkasen 
(Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FL Fältille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 5 ja 6).  
 
FL Riitta Hänninen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Puuterilumen lumo. Tutkimus lumilautailukulttuurista. 
Tiedekunta määräsi 13.3.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
tutkimusprofessori, FT Tommi Hoikkalan (Nuorisotutkimusverkosto) ja yliopistonlehtori, 
FT Stig Söderholmin (Itä-Suomen yliopisto). FT Hoikkalan ilmoitettua olevansa estynyt 
toimimasta ennakkotarkastajana dekaani määräsi 7.5.2012 ennakkotarkastajaksi dosentti 
Jaana Lähteenmaan (Tampereen yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu 
FL Hänniselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 7 ja 8).  

 
FM Anu Karjalainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
(kielten laitos) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Liikkuva ja muuttuva suomi. 
Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. 
Tiedekunta määräsi 14.2.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori Erling Wanden (Tukholman yliopisto) ja erikoistutkija, FT Sari Pöyhösen. 
Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Karjalaiselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 9 ja 10).  
 
FM Tuomo Lankila on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Proclus, Erototokos and ”the Great Confusion”. 
Neoplatonist defense of polytheistic piety in early byzantine Athens. Dekaani määräsi 
27.6.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori emeritus Dominic 
O’Mearan (Université de Fribourg, Sveitsi) ja yliopistonlehtori Oiva Kuisman 
(Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien lausunnot on toimitettu FM Lankilalle ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 11 ja 12).  
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FL Maare Paloheimo on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Business life in pursuit of economic and political 
advantages in early-nineteenth-century Finland. Dekaani määräsi 19.6.2012 
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Sakari Heikkisen (Helsingin 
yliopisto) ja försteamanuensis Hilde Sandvikin (Oslon yliopisto). Ennakkotarkastajien 
lausunnot on toimitettu FL Paloheimolle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 13 ja 14).  

 
FM Hilkka Peltonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjallisuuden väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Michel Butorin Mobile – avoin teos. Dekaani määräsi 
19.6.2012 ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Hanna Meretojan 
(Turun yliopisto) ja dosentti Riikka Rossin (Helsingin yliopisto). Ennakkotarkastajien 
lausunnot on toimitettu FM Peltoselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 15 ja 16). 
 
FM Kristiina Skinnari on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan ”Tässä ryhmässä olen aika hyvä.” Ekologinen 
näkökulma kielenoppijaidentiteetteihin peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan 
englannin opetuksessa. Tiedekunta määräsi 14.2.2012 ennakkotarkastajiksi 
suostumuksensa mukaisesti professori Liisa Tainion (Helsingin yliopisto) ja 
yliopistonlehtori, dosentti Pirjo Harjanteen (Helsingin yliopisto). Väittelylupa jätettiin 
pöydälle tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2012. Ennakkotarkastajien uudet 
lausunnot on toimitettu FM Skinnarille ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston 
jäsenille (liitteet nro 17 ja 18). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
11. VÄITÖSTILAISUUS (Fält, Hänninen, Kamila, Karjalainen, Lankila, Paloheimo) 
 

FL Katja Fält on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan The Medieval Construction Worker Paintings in the Diocese of 
Turku. The Visual Idiom of the Church Builders from 1430 to 1550. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.9.2012. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi lauantaina 15.12.2012 klo 12 Vanhassa juhlasalissa S212. Vastaväittäjänä 
toimii dosentti, yliopistonlehtori Markus Hiekkanen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena 
professori Annika Waenerberg. 
 
FL Riitta Hänninen on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian väitöskirjaksi 
tarkoitettua tutkimustaan Puuterilumen lumo. Tutkimus lumilautailukulttuurista. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.9.2012. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi lauantaina 1.12.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii 
yliopistonlehtori, FT Stig Söderholm (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori 
Laura Stark.  

 
FM Marjo Kamila on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Katsojana ja katsottuna. Opettajan kontrolloitu 
ulkoasu. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.8.2012. 
Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi lauantaina 20.10.2012 klo 12 Seinäjoen 
yliopistokeskuksessa (Frami B, Auditorio 2, Kampusranta 9). Vastaväittäjänä toimii 
dosentti, yliopistonlehtori Ulla-Maija Salo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori 
Pauline von Bonsdorff.  
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FM Anu Karjalainen on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 
(kielten laitos) väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Liikkuva ja muuttuva suomi. 
Diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.9.2012. Väitöstilaisuus 
esitetään pidettäväksi lauantaina 27.10.2012 klo 12 Vanhassa juhlasalissa S212. 
Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Erling Wande (Tukholman yliopisto) ja 
kustoksena professori Sari Pietikäinen.  

 
FM Tuomo Lankila on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Proclus, Erototokos and ”the Great Confusion”. 
Neoplatonist defense of polytheistic piety in early byzantine Athens. Väittelylupa 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.9.2012. Väitöstilaisuus esitetään 
pidettäväksi keskiviikkona 17.10.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii 
professori emeritus Dominic O’Meara (Université de Fribourg, Sveitsi) ja kustoksena 
professori Taneli Kukkonen. 
 
FL Maare Paloheimo on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Business life in pursuit of economic and political 
advantages in early-nineteenth-century Finland. Väittelylupa myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 18.9.2012. Väitöstilaisuus esitetään pidettäväksi 
lauantaina 15.12.2012 klo 12 salissa H320. Vastaväittäjänä toimii professori Sakari 
Heikkinen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jari Ojala.  

 
  PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään. 
 

PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  
12. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Bárdi, Miettinen) 
 

MA Nándor Bárdin hungarologian väitöskirjan Otthon és haza. Tanulmányok a romániai 
magyar kisebbség történetéröl (Koti ja isänmaa. Tutkielmia Romanian unkarilaisen 
vähemmistön historiasta) hyväksyminen. MA Bárdi puolusti julkisesti väitöskirjaansa 
7.9.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu MA Bárdille ja toimitetaan oheisena 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 19). 
 
Tilaisuuden kustos, professori Anssi Halmesvirta toteaa lausunnossaan, että 
väitöstilaisuus sujui akateemisen arvokkaasti ja traditionaalisia muotoja noudattaen. 
Väittelijän ja vastaväittäjän välinen dialogi käytiin tieteellisesti korkealla tasolla ja 
väittelijä vastasi vastaväittäjän esittämiin kysymyksiin syvää oppineisuutta osoittaen ja 
perusteellisesti. Väittelijä osoitti työnsä tulosten olevan merkittävä anti väitöksen 
tematiikan tutkimukseen, johtopäätös, johon vastaväittäjä ja kustos voivat täysin yhtyä.  
 
Professori Tuomo Lahdelman esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 20. 
 

 
FM Helena Miettisen englannin kielen väitöskirjan Phonological working memory and 
L2 knowledge: Finnish children learning English hyväksyminen. FM Miettinen puolusti 
julkisesti väitöskirjaansa 31.8.2012. Vastaväittäjän lausunto on toimitettu FM Miettiselle 
ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 21). 
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Tilaisuuden kustos, professori Paula Kalaja toteaa lausunnossaan, että kustos avasi 
tilaisuuden, minkä jälkeen Helena Miettinen tiivisti (suomeksi) väitöskirjansa pääasioita 
ansiokkaasti. Sen jälkeen vastaväittäjä omassa ensimmäisessä 
puheenvuorossaan/arviossaan (englanniksi) ensin laittoi tehdyn tutkimuksen laajempiin 
puitteisiin, jonka jälkeen hän aloitti varsinaisen tarkastuksen ja kysyi alkuun 
yleisluontoisempia asioita väitöskirjan tiimoilta ja sitten tarkemmin tehdystä 
tutkimuksesta. Väittelijä pystyi vastaamaan esitettyihin kysymyksiin, joskin usein aika 
lyhyesti. Vastaväittäjä totesi loppupuheenvuorossa väitöskirjan täyttävän sille asetetut 
vaatimukset.  
 
Professori Paula Kalajan esitys arvolauseeksi on liitteessä nro 22. 
 

  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin. 
 
  
13. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Bárdi, Miettinen) 
 
  Tutkintoa ovat anoneet 
 
  MA (väit.) Nándor Bárdi (hungarologia) 
  
  FM (väit.) Helena Miettinen (englannin kieli) 
   
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 

 
 
14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58. 
 
 

Jyväskylässä 18. päivänä syyskuuta 2012 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani     Petri Karonen 
 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö  Raija Oikari 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö   Ossi Päärnilä 


