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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 28.10.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
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3. VIITTOMAKIELEN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 

Vireille 23.3.2004.
Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin täytettäväksi
viittomakielen professorin määräaikainen virkasuhde A 28 1.8.2004–31.12.2006
väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän yliopiston ja
opetusministeriön tulossopimuksessa hyväksytty viittomakielen
aineenopettajankoulutuksen kehittämishanke vuosiksi 2004–2006. Virkasuhde on
sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten laitokselle.

Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.3.2004 virkasuhteen
virantäyttösuunnitelman, minkä jälkeen hallintovirasto julisti virkasuhteen
haettavaksi.

Viittomakielen määräaikaisen professorin tehtäviin kuuluu suomalaisen
viittomakielen yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu ja toteutus.
Virkasuhteeseen nimitettävän edellytetään kehittävän kielten laitoksella
viittomakielen opetusta, tutkimusta ja tutkijankoulutusta. Opetus- ja tutkimusalue
painottuu viittomakielen omaksumiseen ja kielenkehityksen arviointiin. Se liittyy
saumattomasti Jyväskylän yliopiston kielen oppimisen ja opetuksen tutkimuksen
vahvuusalueeseen. Sillä on myös käytännöllisiä, viittomakielen opetuksen
kehittämiseen liittyviä ulottuvuuksia.

Virkasuhde on määräaikainen ja kyseessä on uusi oppiaine ja sen kehittäminen.
Siksi on tärkeää, että virkasuhteeseen nimitettävä tuntee suomalaisen
yliopistomaailman. Tehtävä edellyttää yhteistyötä kielten laitoksen oppiaineiden,
opettajankoulutuslaitoksen ja soveltavan kielentutkimuksen keskuksen välillä.
Lisäksi virkasuhteeseen nimitettävällä odotetaan olevan hyvät yhteistyösuhteet
viittomakieliseen yhteisöön. Myös kansainvälisen yhteistyön luominen ja
ylläpitäminen on välttämätöntä alan kehittämisen kannalta.

Virkasuhdetta hakivat 7.5.2004 päättyneen määräajan kuluessa:
FD  Johanna Mesch
FT Ritva Takkinen.

Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 15.6.2004 virkasuhteen täytön
asiantuntijoiksi professori Fred Karlssonin (Helsingin yliopisto) sekä
emeritusprofessori Kari Sajavaaran.
Asiantuntijoiden toimittama yhteislausunto jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille
esittelylistan 11/21.9.2004 liitteenä 1.
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Kokouksessaan 21.9.2004 tiedekuntaneuvosto päätti virantäyttösuunnitelman
mukaisesti kutsua hakija Ritva Takkisen antamaan opetusnäytteen
tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 12.10.2004.

Tiedekuntaneuvosto kuuli kokouksessaan 12.10.2004 hakija Takkisen
opetusnäytteen ja hyväksyi sen arvolauseella hyvin hyvä.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken laatima esittelymuistio ja yhteenveto
hakijoiden ansioista on  liitteenä nro 1.

ESITYS: Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FT Ritva Takkinen
nimitettäisiin viittomakielen professorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

4. KIELENOPETUKSEN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13643)

Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A 28 palkkausluokkaan
kuuluvan viran, jonka ala on kielenopetus.

Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin
haettavaksi.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston
hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena
(liite nro 2).

ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.
Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

2. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan
kymmeneen.

3. Esitettäneen liitteen nro 2 mukainen kielenopetuksen
professorin viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi.

4. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan
virantäyttöselosteen hyväksymisen jälkeen välittömästi
haettavaksi.
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PÄÄTÖS: 1.  Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. DISKURSSINTUTKIMUKSEN PROFESSORIN VIRKA
(vakanssinro 13644)

Rehtori on 23.6.2004 tekemällään päätöksellä perustanut A 28 palkkausluokkaan
kuuluvan viran, jonka ala on diskurssintutkimus.

Kielten laitos on esittänyt humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin
haettavaksi.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttöseloste, joka sisältää yliopiston
hallituksen periaatepäätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena
(liite nro 3).

ESITYS: 1. Päätettäneen, että virkaan vaaditaan tieteellinen pätevyys.
Päätettäneen, että virkaan ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan.

2. Päätettäneen, että julkaisujen lukumäärä rajoitetaan
kymmeneen.

3.   Esitettäneen liitteen nro 3 mukainen diskurssintutkimuksen
professorin viran virantäyttöseloste rehtorin hyväksyttäväksi.

4. Esitettäneen hallintovirastolle, että virka julistetaan
virantäyttöselosteen hyväksymisen jälkeen välittömästi
haettavaksi.

PÄÄTÖS: 1.   Esityksen mukainen.

2.   Esityksen mukainen.

3.   Esityksen mukainen.

4.   Esityksen mukainen.



5

6. FT ANTTI JUVOSEN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 31.8.2004.
FT Antti Juvonen on jättänyt 17.8.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin musiikin dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä
opetustaito.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä
määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun
tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 31.8.2004 musiikin dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Heikki Ruismäen (Oulun yliopisto) ja professori Kimmo Lehtosen
(Turun yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Antti Juvosen tieteellisestä
pätevyydestä.
Molemmat asiantuntijat katsovat FT Juvosen päteväksi musiikin dosentuuriin.
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT Juvosen
tieteellisesti päteväksi musiikin dosentuuriin kokouksessaan 12.10.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 26.10.2004. FT Juvosen aihe oli
Musiikillinen orientaatio ja sen muotoutuminen. Opetusnäytteen
arvostelulautakunta esittää, että FT Juvosen opetusnäyte hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä (liite nro 4).
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ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

2. Todettaneen, että FT Juvosella on asetuksen (115/98) 8 §:n
edellyttämä hyvä opetustaito.

3. Todettaneen, että FT Juvosella on opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää
kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot.

4. Nimitettäneen FT Antti Juvonen musiikin dosentiksi
1.12.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

7. FT MARKO LAMBERGIN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 15.6.2004.
FT Marko Lamberg on jättänyt 4.6.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin yhteisöhistorian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä
opetustaito.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun



7

asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä
määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun
tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 15.6.2004 yhteisöhistorian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Jouko Vahtolan (Oulun yliopisto) ja professori Petri Karosen antamaan
lausuntonsa FT Marko Lambergin tieteellisestä pätevyydestä.
Molemmat asiantuntijat katsovat FT Lambergin päteväksi yhteisöhistorian
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT
Lambergin tieteellisesti päteväksi yhteisöhistoriann dosentuuriin kokouksessaan
12.10.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 25.10.2004. FT Lambergin aihe oli
Suomalaisuuskuva keskiajan ja uuden ajan alun Ruotsissa. Opetusnäytteen
arvostelulautakunta esittää, että FT Lambergin opetusnäyte hyväksyttäisiin
arvolauseella erinomainen (liite nro 5 ).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

2. Todettaneen, että FT Lambergilla on asetuksen (115/98) 8
§:n edellyttämä hyvä opetustaito.

3. Todettaneen, että FT Lambergilla on opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää
kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot.

4. Nimitettäneen FT Marko Lamberg yhteisöhistoria
dosentiksi 1.12.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.
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8. YTT JOEL KUORTIN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 2.11.2004.
YTT Joel Kuortti on jättänyt 18.10.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin nykykulttuurin dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön  ja hyvä
opetustaito.

Hakijan tieteellisestä  pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun
asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä
määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun
tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää nykykulttuurin dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 

ESITYS: 1. Todettaneen, että nykykulttuurin dosentuuri on opetuksen
ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2.  Valittaneen asiantuntijoiksi professori Mikko Lehtonen
(Tampereen yliopisto) ja professori Sirpa Leppänen antamaan
lausuntonsa YTT Kuortin tieteellisestä pätevyydestä.
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PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.

9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää, että
FM Tommi Jantunen nimitettäisiin viittomakielen lehtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
viittomakielen maisteriohjelma vuosille 2004-2006.
Nimitysmuistio sekä FM Jantusen curriculum vitae ja julkaisuluettelo ovat
liitteenä nro 6.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

  
10. OPETUSNÄYTTEEN ARVOSTELUASTEIKON MUUTTAMINEN   

Tiedekuntaneuvosto on 23.3.2001 päättänyt opinnäytteen seitsenportaisen
arvosteluasteikon yksinkertaistamisesta.

Tiedekuntaneuvosto aloitti kokouksessaan 12.10.2004 keskustelun virkojen
täyttöön liittyvän opetusnäytteen arvosteluasteikon muuttamisesta.

ESITYS: Hyväksyttäneen seuraava opetusnäytteen arvosteluasteikko:
erinomainen, hyvä, hyväksytty, hylätty.
 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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11. ALOITE KANDIDAATIN TUTKINNON KIELITAITOVAATIMUKSISTA

Professori Ahti Jäntti on toimittanut tiedekunnalle esityksen kandidaatin
tutkinnon kielitaitovaatimusten uudelleen määrittelemiseksi siten, että toisen
kotimaisen kielen lisäksi tutkintoon kuuluisi kahden vieraan kielen opintoja
uuden tutkintoasetuksen tarkoittamassa laajuudessa (liite nro 7). Esitystä on
ilmoittanut kannattavansa 23 tiedekunnan professoria ja muuta opettajaa.

Tiedekuntaneuvosto on 23.3.2004 päättänyt humanistisen alan valtakunnallisen
tutkinnonuudistuksen ohjausryhmän suosituksen mukaisesti, että tutkintoon
kuuluu pakollisena toisen kotimaisen kielen lisäksi yhden vieraan kielen taito.

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.    

12. LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää tiedekunnalta 18.11. mennessä lausuntoa
valituksesta, joka koskee ruotsin opettajankoulutuksen ja ruotsin kielen
opiskelijavalintaa kesällä 2004. Tiedekuntaneuvosto käsitteli valitusta edeltäneen,
ylioppilas Reijo Liikasen tekemän oikaisupyynnön 31.8.2004. Lausuntoesitys,
lausuntopyyntö, arviointilautakunnan  vastine sekä hakija Liikasen laatima valitus
ovat oheisena (liite nro 8).

ESITYS: Hyväksyttäneen lausunto liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.



11

13. TUTKINNONUUDISTUKSEN AIKATAULU JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

Jotta uuden tutkintojärjestelmän opetussuunnitelmat ehditään keväällä 2005
käsitellä ajoissa, pyydetään laitosten esityksiä opetussuunnitelmiksi 15.3.2005
mennessä. Sitä ennen tiedekuntaneuvosto käsittelee kieliopintojen
korvaavuuskysymykset sekä muut mahdolliset vielä avoinna olevat
tutkintorakennetta tai sen yksityiskohtia koskevat kysymykset.

Tiedekunnan tutkinnonuudistusryhmässä sekä johtoryhmässä on valmisteltu
esitys uudistuksen siirtymäsäännöiksi ja ohjeiksi (liite nro 9). Esitys noudattaa
pääpiirteissään valtakunnallisen ohjausryhmän suositusta.

ESITYS: Hyväksyttäneen aikataulu sekä siirtymäsäännöt liitteen
mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

14. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Mikkonen)

Professori Timo Vihavainen (Helsingin yliopisto) ja dosentti Arto Luukkanen
(Helsingin yliopisto) esittävät, että FM Simo Mikkosen yleisen historian
lisensiaatintutkimus Taiteen, politiikan ja ideologian rajankäyntiä.
Neuvostoliiton “musiikkirintaman” uudelleenorganisointi vuosina 1932–34
hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Seppo
Zetterberg.

Lausunto on lähetetty FM Mikkoselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 10). Professori Seppo Zetterberg esittää,
että tutkimus  hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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15. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Laine, Mikkonen)

Tutkintoa ovat anoneet:

Kristina Laine
pääaine: ruotsin kieli

hyväksytty

Simo Mikkonen
pääaine: yleinen historia

hyvä

PÄÄTÖS:      Hyväksyttiin.

16. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Hakamäki, Holmberg, Juppi, Pyhtilä)

FM Leena Hakamäki on anonut väittelylupaa puolustaakseen englannin kielen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Scaffolded assistance provided by an EFL
teacher during whole-class interaction. Tiedekuntaneuvosto määräsi
ennakkotarkastajiksi 31.8.2004 professori Leila Rannan (University of Alberta)
ja FT Riikka Alasen. Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 11 ja 12).

FL Jukka Holmberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Etusivun politiikkaa. Yhteiskunnallisten
toimijoiden representointi suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987–2003.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 21.9.2004 professori Pertti
Suhosen (Tampereen yliopisto) ja professori Tom Moringin (Helsingin
yliopisto). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 13 ja 14).

FL Pirita Juppi on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Keitä me olemme? Mitä me
haluamme?” Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja
moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 31.8.2004 professori Esa
Väliverrosen (Helsingin yliopisto) ja professori Heikki Heikkilän (Tampereen
yliopisto). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 15 ja 16).
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FM Marko Pyhtilä on anonut väittelylupaa puolustaakseen nykykulttuurin
tutkimuksen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kansainväliset situationistit:
spektaakkelin kritiikki. Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi
15.6.2004 professori Risto Heiskalan ja tutkimusprofessori Sakari Hännisen
(Stakes). Tarkastajien lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 17 ja 18).

PÄÄTÖS:      Myönnettiin.

     FK Leena Hakamäen väittelylupa jätettiin yksimielisesti
                  pöydälle.

17. VÄITÖSTILAISUUS (Holmberg, Juppi, Pusztai)

FL Jukka Holmberg on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Etusivun politiikkaa. Yhteiskunnallisten
toimijoiden representointi suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987–2003.
Tiedekuntaneuvosto myöntänee väittelyluvan 2.11.2004. Väitöstilaisuus pidetään
torstaina 16.12.2004 klo 12 Blomstedtin salissa. Vastaväittäjänä toimii professori
Pertti Suhonen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Raimo
Salokangas.

FL Pirita Juppi on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Keitä me olemme? Mitä me
haluamme?” Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja
moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä.
Tiedekuntaneuvosto myöntänee väittelyluvan 2.11.2004. Väitöstilaisuus pidetään
lauantaina 11.12.2004 klo 12 salissa S212. Vastaväittäjänä toimii professori Esa
Väliverronen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Raimo Salokangas.

MA Bertalan Pusztai on anonut väittelylupaa puolustaakseen etnologian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Religious Tourists – Constructing
Authentic Experiences in Late modern Hungarian Catholicism. Dekaani myönsi
väittelyluvan 3.9.2004. Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 26.11.2004 klo 12
Paulaharjun salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Arne Bugge Amundsen
(Oslon yliopisto) ja kustoksena professori Bo Lönnqvist.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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18. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Eskelinen)

FM (väit.) Heikki Juhani Severi Eskelinen anoo, että hänelle myönnettäisiin
filosofian tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 3. marraskuuta 2004

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


