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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS    
 

Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 18.4.2013. 
 

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. 
 
 
 



2 
 

 
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.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON SOVELTAVA 

KIELENTUTKIMUS 
 
 Vireille 21.8.2012 
 

Rehtori hyväksyi 23.10.2012 tekemällään päätöksellä dekaanin esityksen soveltavan 
kielentutkimuksen professorin työsuhteisen tehtävän täyttämiseksi ja sitä koskevan 
kirjallisen suunnitelman rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa 8.2.2011 liitteen 2 
mukaisesti. Kirjallinen suunnitelma on liitteenä nro 1. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin työsuhteinen tehtävä on sijoitettu 
humanistisen tiedekunnan soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. 
 
Soveltavan kielentutkimuksen professorin työsuhteista tehtävää hakivat 21.1.2013 
päättyneen määräajan kuluessa: 
 
Gleason, Jesse, MA 
Granqvist, Kimmo, FD, dos. 
Lammervo, Tiina, PhD 
Maijala, Minna, FT, KT, dos. 
Makkonen-Craig, Henna, FT, dos. 
Mäntylä, Katja, FT, dos. 
Ó Laoire, Muiris, PhD 
Pöyhönen, Sari, FT, dos. 
Riabova, Olga, PhD 
Saarinen, Taina, FT, dos. 
Suni, Minna, FT, dos. 
Szurawitzki, Michael, PhD, dos. 
Ylönen, Sabine, FT  
 

Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on valita asiantuntijat professorin 
tehtävään ottamisessa.   
 
Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan hakijoiden kelpoisuudesta ja 
ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta ja enintään neljältä 
asiantuntijalta. Hakumenettelyn ollessa kansainvälinen vähintään puolet asiantuntijoista tulee olla 
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ulkomaalaisia, ellei erityisiä syitä ole tästä poikkeamiseen. Asiantuntijoita valittaessa on otettava 
huomioon muun ohella hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat sekä muutoinkin 
noudatettava tasapuolisuutta. 
 
Dekaani pyytää asiantuntijoita antamaan kohtuullisessa määräajassa (3 kk) kirjallinen lausunto 
hakijoiden kelpoisuudesta (pätevyydestä tehtävään) ja ansioista. Asiantuntijat esittävät 
lausunnossaan 3-5 hakijaa, jotka asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat kysymykseen 
tehtävää täytettäessä sekä esittämään näistä hakijoista perusteltu lausunto.  Asiantuntija voi antaa 
myös yhteislausunnon muiden asiantuntijana toimivien kanssa. 

 
Dekaanin nimeämä valmisteluryhmä (Karonen, pj., Nikula, Huhta ja Oikari, siht.) on 
valmistellut asiantuntijavalinnan. Dekaani on valinnut 16.4.2013 asiantuntijoiksi 
emeritusprofessori Michael Byramin (University of Durham, UK), professori Mary 
McGroartyn (Northern Arizona University, USA), professori Bernd Meyerin (Johannes 
Gutenberg University of Mainz) sekä professori Pirkko Nuolijärven (Kotimaisten 
kielten keskus) suostumuksensa mukaisesti. 
 
Dekaanin päätös 8.2.2013 soveltavan kielentutkimuksen professuurin 
asiantuntijamenettelystä on liitteenä nro 2. 

 
Asiantuntijoille on toimitettu tehtävän täyttämistä varten laadittu kirjallinen 
suunnitelma, hakijoiden hakemusasiakirjat sekä julkaisut. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 1. Todetaan hakijat. 
  2. Todetaan asiantuntijat.  
 
PÄÄTÖS:   1. Todettiin. 

     2. Todettiin. 
3. Kirjattiin tiedoksi, että erikoistutkija Sabine Ylönen ei 

osallistunut asian käsittelyyn.    
  

 
5.  PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON ETNOLOGIA   
 

Etnologian professuuri on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja etnologian 
laitokseen. Professuuri tuli avoimeksi 1.8.2012 alkaen, kun tehtävän aiempi haltija 
professori Hanna Snellman irtisanoutui tehtävästä. Dekaani valitsi 8.6.2012 tekemällään 
päätöksellä FT, dosentti Pirjo Korkiakankaan hoitamaan avointa tehtävää ajaksi 
1.8.2012–31.7.2013. Kun kyseessä olevan professuurin täyttö on vielä kesken, on 
tärkeää laitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, että professuuria hoidetaan 
keskeytyksettä ajalla 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes 
avoinna oleva tehtävä täytetään. Etnologian professorin tehtävä täytetään kutsusta, 
haettavaksi julistamatta ja käyttämällä asiantuntijamenettelyä. Professorin tehtävään 
esitetään kutsuttavaksi FT, dosentti Pirjo Korkiakangas. 

 
Yliopistolain (558/2009) 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.  

 
Korkiakangas on hoitanut etnologian professorin tehtäviä yhtäjaksoisesti ajalla 
1.9.2011–31.7.2013, jolloin hänet otettiin tehtäviin dekaanin päätöksillä.  
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Mikäli professuurin määräaikaisuus ylittää kahden vuoden määräajan, rehtorin päätös 
henkilöstöasioissa (8.2.2011) toteaa, että kyseinen tehtävään otto kuuluu rehtorin 
toimialaan.  
 
FT, dos. Pirjo Korkiakangas on tuloksellisesti hoitanut etnologian professuureja 2000-
luvun puolivälistä. Korkiakankaan tieteellinen pätevyys on todettu useissa 
professuurintäytöissä, ja hänen kelpoisuutensa on kasvanut vuosien kuluessa entisestään 
menestyksellisen tehtävänhoidon, laajan kokemuksen sekä aktiivisena jatkuneen 
julkaisutoiminnan (ml. tieteellisten sarjojen ja aikakauskirjojen toimitustyöt) ansiosta. 
Korkiakangas ohjaa myös useita tohtorikoulutettavia historian ja etnologian laitoksessa.  

 
Korkiakankaan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 3 ja 4 sekä asiantuntijoiden 
lausunnot vuodelta 2008 ovat liitteenä nro 5. 

 
Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämiseksi on liitteenä nro 6. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tiedekuntaneuvosto tekee 
rehtorille esityksen siitä, esittääkö se kelpoiseksi todetun kutsuttavan henkilön valitsemista 
tehtävään. 
 
Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 11 §:n mukaan rehtori päättää professorin tehtävään 
ottamisesta. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään yliopiston rehtorille, että FT, dosentti Pirjo 

Korkiakangas otettaisiin etnologian professorin tehtävään 
ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka 
kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. 

 
 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen. 
 
 
6. PROFESSORIN TYÖSUHTEINEN TEHTÄVÄ, JONKA ALA ON Y LEINEN 

HISTORIA 
 

Yleisen historian professuuri on sijoitettu humanistisen tiedekunnan historian ja 
etnologian laitokseen. Professuuri tuli avoimeksi 1.8.2012 alkaen. Dekaani valitsi 
20.11.2012 tekemällään päätöksellä Dr. Phil., dosentti Anssi Halmesvirran hoitamaan 
avoinna olevaa professuuria ajaksi 1.1.–31.7.2013. Kun kyseessä olevan professuurin 
täyttö on vielä kesken, on tärkeää laitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, että 
professuuria hoidetaan keskeytyksettä ajalla 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään 
siihen saakka kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. Yleisen historian professorin 
tehtävä täytetään kutsusta, haettavaksi julistamatta ja käyttämällä 
asiantuntijamenettelyä. Professorin tehtävään esitetään kutsuttavaksi Dr. Phil., dosentti 
Anssi Halmesvirta.   
 

Yliopistolain (558/2009) 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.  

 
Halmesvirta on hoitanut yleisen historian professorin tehtäviä yhtäjaksoisesti ajalla 
1.9.2011–31.7.2013, jolloin hänet otettiin tehtäviin dekaanin päätöksillä.  
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Mikäli professuurin määräaikaisuus ylittää kahden vuoden määräajan, rehtorin päätös 
henkilöstöasioissa (8.2.2011) toteaa, että kyseinen tehtävään otto kuuluu rehtorin 
toimialaan.  
 
Dr. Phil., dosentti Anssi Halmesvirta on hoitanut useaan otteeseen 1990-luvulta alkaen 
yleisen historian professuureja. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita ja 
kirjaprojekteja. Hänen tieteellinen pätevyytensä on todettu useaan kertaan monissa 
professuurien täytöissä (mm. JY 1998, TaY 2004, JY 2006 ja 2011).  

 
Halmesvirran CV ja julkaisuluettelo ovat liitteinä nro 7 ja 8 sekä asiantuntijoiden 
lausunnot vuodelta 2011 ovat liitteenä nro 9. 
 
Dekaanin esitys professorin tehtävän täyttämiseksi on liitteenä nro 10. 
 

Rehtorin päätöksen henkilöstöasioissa (8.2.2011) liitteen 2 mukaan tiedekuntaneuvosto tekee 
rehtorille esityksen siitä, esittääkö se kelpoiseksi todetun kutsuttavan henkilön valitsemista 
tehtävään. 
 
Yliopiston johtosäännön (10.9.2009) 11 §:n mukaan rehtori päättää professorin tehtävään 
ottamisesta. 

 
 PÄÄTÖSEHDOTUS: Esitetään yliopiston rehtorille, että Dr. Phil., dosentti Anssi 

Halmesvirta otettaisiin yleisen historian professorin tehtävään 
ajaksi 1.8.2013–31.7.2014 kuitenkin enintään siihen saakka 
kunnes avoinna oleva tehtävä täytetään. 

 
 PÄÄTÖS: Ehdotuksen mukainen. 
 
 
7.  MMT TAPANI TASASEN HAKEMUS DOSENTIN ARVON MYÖNT ÄMISEKSI  

  
  Vireille 15.5.2012 
 
   MMT Tapani Tasanen on jättänyt 6.4.2012 humanistiselle tiedekunnalle anomuksen, 

että hänelle myönnettäisiin metsähistorian 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. 

      
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.5.2012 metsähistorian dosentuuria 
tutkimuksen ja opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisena ja valitsi asiantuntijoiksi 
emeritusprofessori Matti Leikolan (Helsingin yliopisto) ja dosentti Sulevi Riukulehdon 
(Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa MMT Tapani Tasasen 
tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat pitivät MMT Tapani Tasasta tieteellisesti pätevänä 
metsähistorian dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat 
kokouksessaan 13.11.2012 hänet tieteellisesti päteväksi haettavana olevaan 
dosentuuriin. 
 
Dekaani hyväksyi 3.4.2013 tekemällään päätöksellä opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat. Opetusnäytetilaisuus järjestettiin 5.4.2013. MMT Tapani 
Tasasen opetusnäytteen aihe oli Saksalaisvaikutus pohjoismaiseen metsätalouteen. 
Opetusnäytteen pöytäkirja on liitteenä nro 11.  
 

   PÄÄTÖSEHDOTUS: 1.  Todetaan, että MMT Tapani Tasasella on yliopistolain 
(558/2009) 89 §:n edellyttämä opetustaito. 

2. Myönnetään MMT Tapani Tasaselle metsähistorian 
dosentin arvo. 

 
   PÄÄTÖS:  1. Todettiin. 
     2. Myönnettiin. 
 
 
8.  ESITARKASTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN (Paimre) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä väitöskirjojen 
esitarkastajat. Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan väitöskirjakäsikirjoitukselle määrätään 
vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien tulee olla vähintään dosentteja tai vastaavia. 
Vähintään yhden esitarkastajan tulee olla muualta kuin Jyväskylän yliopistosta. Väitöskirjan 
tekijälle on varattava tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Humanistisen 
tiedekunnan käytännön mukaan ehdotuksen esitarkastajista tekee oppiaineen pääedustaja. 

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Raimo Salokangas ehdottaa, että MA Marianne 
Paimren journalistiikan väitöskirjakäsikirjoituksen Narkoprobleemide kajastamine Eesti 
ajakirjanduses (1993 - 2009)(Representations of illicit drugs related issues by the 
Estonian press, 1993 - 2009) esitarkastajina tulisivat toimimaan professori Kaja 
Tampere (Tallinna Ülikooli) sekä dosentti Barbi-Jenny Pilvre Storgard (Tallinna 
Ülikooli). Tutkimuksen ohjaajana on toiminut professori Epp Lauk.  
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Tiedekunnan päätöksen mukaan väitöskirjaksi aiottu tutkimus kirjoitetaan suomen, 
ruotsin, englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielellä, tai muulla tiedekunnan 
hyväksymällä kielellä. Hyväksytään MA Marianne Paimren väitöskirjakäsikirjoituksen 
kieleksi viro. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Hyväksytään ehdotuksen mukaisesti. 

 
  PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
9. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Hakomäki, Nagy, Pennala, Seppälä, Vallius) 
 

Yliopiston tutkintosäännön (38 §) mukaan esitarkastajien tulee tiedekuntaneuvoston määräämässä 
ajassa tehtävän saamisesta joko yhdessä tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa 
ehdotetaan luvan myöntämistä väitöskirjan julkiseen tarkastukseen tai sen epäämistä. Yliopistolain 
(44 §) mukaan väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. 
Väittelyluvan myöntää tiedekuntaneuvosto. 

 
Tiedekunta hyväksyi 11.12.2012 FM Hanna Hakomäen musiikkiterapian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Storycomposing as a path to a child’s inner world. A 
collaborative music therapy experiment with a child co-researcher esitarkastajiksi Dr. 
Amelia Oldfieldin (Anglia Ruskin University) ja professori Kimmo Lehtosen (Turun 
yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Hakomäelle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 12 ja 13).  
 
FM Hanna Hakomäen esitarkastajan lausuntoa koskeva kommentti on liitteenä nro 14. 
 
Tiedekunta hyväksyi 11.12.2012 FM Vince Róbert Nagyn Suomen historian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Fogalmak születésénél. Yrjö-Koskinen 1850 - 80 közötti 
munkásságának elemzése (Kun käsitteitä syntyi. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen vuosien 1850 
- 80 tuotannon aate- ja käsitehistoriallinen analyysi) esitarkastajiksi professori Gábor 
Gyánin (Central European University, Budapest) ja dosentti Heino Nyyssösen 
(Tampereen yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Nagylle ja toimitetaan 
oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 15 ja 16).  
 
Tiedekunta hyväksyi 11.12.2012 FM Riitta Pennalan suomen kielen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Perception and learning of Finnish quantity. Stydy with 
children with reading disabilities and familial risk for dyslexia and with Russian second-
language learners esitarkastajiksi professori Matti Laineen (Åbo Akademi) ja professori 
Sari Kunnarin (Oulun yliopisto). Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Pennalalle 
ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 17 ja 18).  
 
Tiedekunta hyväksyi 29.1.2013 FL Janne Seppälän suomen kielen 
väitöskirjakäsikirjoituksen Epäviralliset kulkineennimet esitarkastajiksi professori Janne 
Saarikiven (Helsingin yliopisto) ja dosentti Terhi Ainialan (Helsingin yliopisto). 
Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FL Seppälälle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 19 ja 20). 

 
Tiedekunta hyväksyi 11.12.2012 FM Antti Valliuksen taidehistorian 
väitöskirjakäsikirjoituksen Kuvien maaseutu. Maaseutumaisemakuvaston luomat 
mielikuvat suomalaisesta maaseutu-kulttuurista esitarkastajiksi professori Maunu 
Häyrysen (Turun yliopisto) ja professori Ville Lukkarisen (Helsingin yliopisto). 
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Esitarkastajien lausunnot on toimitettu FM Valliukselle ja toimitetaan oheisina 
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 21 ja 22). 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Myönnetään lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen. 

 
  PÄÄTÖS:   Myönnettiin. 
 
  
10. VÄITÖSTILAISUUDESTA PÄÄTTÄMINEN (Hakomäki, Järvelä, Pennala, Vallius) 
 

Yliopiston johtosäännön (19 §) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on määrätä vastaväittäjä. 
Vastaväittäjän tulee, mikäli mahdollista, olla jonkin yliopiston professori tai dosentti ja hänen 
päätoimensa tulee olla muualla kuin Jyväskylän yliopistossa. Väittelijälle on varattava tilaisuus 
esittää huomautuksensa vastaväittäjien valinnasta. Humanistisen tiedekunnan käytännön mukaan 
oppiaineen pääedustaja tekee ehdotuksen vastaväittäjästä.  

 
Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin 
tehtävässä toimivista tai jonkun yliopistoon palvelussuhteessa olevista tiedekunnan dosenteista.  

 
Oppiaineen pääedustaja, professori Jaakko Erkkilä ehdottaa, että FM Hanna Hakomäen 
musiikkiterapian väitöskirjan Storycomposing as a path to a child’s inner world. A 
collaborative music therapy experiment with a child co-researcher tarkastustilaisuus 
pidetään maanantaina 27.5.2013 klo 12 (sali ilmoitetaan myöhemmin), ja että 
vastaväittäjänä toimii professori Amelia Oldfield (Anglia Ruskin University) ja 
kustoksena professori Jaakko Erkkilä. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen 
myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.4.2013.  
 
Laitoksen johtaja, professori Jari Ojala ehdottaa, että FM Juha Järvelän Suomen 
historian väitöskirjan Kaksi maailmaa? Sukupuoli Mika Waltarin kirjailijakuvassa, 
teksteissä ja niiden vastaanotossa 1925 - 1939 tarkastustilaisuus pidetään 13.6.2013 klo 
12 salissa H320, ja että vastaväittäjänä toimii dosentti Maarit Leskelä-Kärki (Turun 
yliopisto) ja kustoksena professori Kustaa H.J. Vilkuna. Lupa väitöskirjan julkiseen 
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 26.3.2013. 
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Minna-Riitta Luukka ehdottaa, että FM Riitta 
Pennalan suomen kielen väitöskirjan Perception and learning of Finnish quantity. Stydy 
with children with reading disabilities and familial risk for dyslexia and with Russian 
second-language learners tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 8.6.2013 klo 12 
Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii professori Sari Kunnari 
(Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Maisa Martin. Lupa väitöskirjan julkiseen 
tarkastukseen myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.4.2013.  
 
Oppiaineen pääedustaja, professori Heikki Hanka ehdottaa, että FM Antti Valliuksen 
taidehistorian väitöskirjan Kuvien maaseutu. Maaseutumaisemakuvaston luomat 
mielikuvat suomalaisesta maaseutu-kulttuurista tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 
31.5.2013 klo 12 Vanhassa juhlasalissa (S212), ja että vastaväittäjänä toimii taiteen 
tohtori, ympäristöneuvos Tapio Heikkilä (Ympäristöministeriö) ja kustoksena professori 
Annika Waenerberg. Lupa väitöskirjan julkiseen tarkastukseen myönnettiin 
tiedekuntaneuvoston kokouksessa 23.4.2013.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Päätetään ehdotuksen mukaisesti.  
 
PÄÄTÖS: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.    



9 
 
 
 
11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40. 
 
 
 
 

Jyväskylässä 23. päivänä huhtikuuta 2013 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Puheenjohtaja, dekaani     Petri Karonen 
 
 
 
Kokouksen sihteeri, hallintoamanuenssi  Anna-Helena Mero 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, hallintopäällikkö  Raija Oikari 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastaja, opintoasiainpäällikkö   Maija Pöyhönen 
 

 


