
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Humanistinen tiedekunta

Asia: tiedekuntaneuvoston kokous
Aika: 10.2.2004   klo 14
Paikka: Lyhty

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen päätösvaltaisuus

2. Tiedoksi

3. FT Eero Suvilehdon hakemus dosentiksi

4. FT Heini-Marja Järvisen hakemus dosentiksi

5. FT Anne Aurasmaan hakemus dosentiksi

6. Mikrotukihenkilön viran haettavaksi julistaminen

7. Viranhoitojärjestelyt

8. Vuoden 2004 määrärahojen jako

9. Uusi tutkintorakenne

10. Jyväskylä Studies in Humanities -julkaisusarja

11. Kirjoittamisen linjan opiskelijavalinta 2004

12. Kognitiivisen musiikkitieteen maisteriohjelma

13. Multimedian/digitaalisen kulttuurin opetusverkosto

14. Väittelylupa-anomus (Bergbacka, Salmela)

15. Väitöstilaisuus (Hänninen)

16. Väitöskirjan hyväksyminen (Laaksamo)

17. Filosofian tohtorin tutkinto (Laaksamo)



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
HUMANISTINEN TIEDEKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2004
TIEDEKUNTANEUVOSTO
        
Kokous: Tiistaina 10.2.2004  klo 14

Lyhty

Jäsenet: Läsnä: Päätös:     
Dekaani Maarit Valo 1-17 1-17
Varadekaani Heikki Hanka 1-17 1-17
Professori Matti Rahkonen 1-17 1-17
Professori Tarmo Kunnas 1-17 1-17
Professori Matti Vainio 1-17 1-17
Professori Toivo Nygård 1-17 1-17
Professori Matti Leiwo  1-17 1-17
Professori Minna-Riitta Luukka 1-17 1-17
Lehtori Tuula Hirvonen 1-17 1-17
Lehtori Erja Kosonen 1-17 1-17
Lehtori Bertold Fuchs 1-17 1-15
Tutkija Ari Huhta  Suunnittelija Tellervo Helin 1-17 1-15
Amanuenssi Leena Mikkola 1-17 1-15
Opiskelija Kati Lappeteläinen 1-17 1-15
Opiskelija Tuomas Lonka 
Opiskelija Toni Peltonen 1-17 1-15
Opiskelija Saija Taivalmäki 1-17 1-15
Opiskelija Antti Vesala

Esittelijät: Hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–8)
   Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh. 1204 (asiat 9–17)

Pöytäkirjanpitäjänä osastosihteeri Pirjo Saaretjoki, saaretjo@campus.jyu.fi,  puh. 1202

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 5.2.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
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3. FT EERO SUVILEHDON HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 27.8.2002.
FT Eero Suvilehto on jättänyt 2.7.2002 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin kirjallisuuden, erityisesti Bulgarian kirjallisuuden 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 27.8.2002, kirjallisuuden, erityisesti
Bulgarian kirjallisuuden dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta
tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi dosentti  Georgi Vâltsevin ja professori
Erkki Peurasen antamaan lausuntonsa FT Eero Suvilehdon tieteellisestä
pätevyydestä. Molemmat asiantuntijat katsovat FT Suvilehdon päteväksi
kirjallisuuden, erityisesti Bulgarian kirjallisuuden dosentuuriin.
Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT Suvilehdon
tieteellisesti päteväksi kirjallisuuden, erityisesti Bulgarian kirjallisuuden
dosentuuriin kokouksessaan 9.12.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 27.1.2004. FT Suvilehdon aihe oli
Romaani terapiana. Historiallisten paralleelien ongelmia. Näyteluennon
arvostelulautakunta esittää, että FT Suvilehdon opetusnäyte hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä (liite nro 1).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

2. Todettaneen, että FT Suvilehdolla on asetuksen (115/98)
 8 §:n edellyttämä hyvä opetustaito.
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3. Todettaneen, että FT Suvilehdolla on opetus- ja
tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja että hän täyttää kaikki
dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot.

4. Nimitettäneen FT Eero Suvilehto kirjallisuuden, erityisesti
Bulgarian kirjallisuuden dosentiksi 1.3.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin Eero Suvilehdon opetusnäyte arvolauseella
hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Nimitettiin.

4. FT HEINI-MARJA JÄRVISEN HAKEMUS DOSENTIKSI

 
 Vireille 16.9.2003.

FT Heini-Marja Järvinen on jättänyt tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin soveltavan kielitieteen, erityisesti vieraalla kielellä opettamisen
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.
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Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 16.9.2003 soveltavan kielitieteen,
erityisesti vieraalla kielellä opettamisen dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi emeritaprofessori Irma Huttusen
ja emeritusprofessori Kari Sajavaaran antamaan lausuntonsa FT Heini-Marja
Järvisen tieteellisestä pätevyydestä. Molemmat asiantuntijat katsovat FT Järvisen
päteväksi soveltavan kielitieteen, erityisesti vieraalla kielellä opettamisen
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat FT
Järvisen tieteellisesti päteväksi soveltavan kielitieteen, erityisesti vieraalla
kielellä opettamisen dosentuuriin kokouksessaan 20.1.2004.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 2.2.2004. FT Järvisen aihe oli
Vieraskielinen opetus - nyt. Näyteluennon arvostelulautakunta esittää, että FT
Järvisen opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvin hyvä (liite nro 2).

ESITYS: 1. Opetusnäytteen arvostelu (ei esittelyä).

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

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

4. Nimitettäneen FT Heini-Marja Järvinen soveltavan
kielitieteen, erityisesti vieraalla kielellä opettamisen dosentiksi
1.3.2004 alkaen.

PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin FT Heini-Marja Järvisen opetusnäyte
arvolauseella hyvin hyvä.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.

4. Esityksen mukainen.

5. FT ANNE AURASMAAN HAKEMUS DOSENTIKSI

 Vireille 26.8.2003.
FT Anne Aurasmaa on jättänyt tiedekunnalle anomuksen, että hänet nimitettäisiin
museologian dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.
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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.

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

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 26.8.2003 museologian dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Jussi-Pekka Taavitsaisen ja professori Annika Waenerbergin antamaan
lausuntonsa FT Anne Aurasmaann tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat  lausunnot ovat oheisena (liite nro 3). Asiantuntijat
katsovat FT Aurasmaan päteväksi museologian dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi tiistaina 16.3.2004  klo
12 alkaen luentosalissa JT 205.

FT Aurasmaa esittää aiheeksi Näyttelykerronta.

ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Janne Vilkuna, pj., professori Heikki Hanka, suunnittelija
Tellervo Helin, siht., amanuenssi Tuulikki Tuomainen ja
opiskelija Tanja Välisalo.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Vainio, Nygård, Leiwo, Luukka ja Valo
katsoivat FT Aurasmaan tieteellisesti päteväksi.

2.  Hyväksyttiin.

3. Valittiin.
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6. MIKROTUKIHENKILÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
(vakanssinro 13607)

Vireille 10.2.2004.
Rehtori on 5.12.2003 tekemällään päätöksellä perustanut palkkausluokkaan A 16
kuuluvan mikrotukihenkilön viran 1.1.2004 lukien. Virka on yliopiston yhteinen
ja sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan.

Viran täyttämistä varten laaditaan virantäyttösuunnitelma, jossa on tiedot virkaan
kuuluvista tehtävistä seuraavasti:
Mikrotukihenkilön tehtävänä on huolehtia ensisijaisesti työasemien asennuksesta,
ylläpidosta sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttäjätuesta. Viran
menestyksellistä hoitamista edesauttaa hyvä laitehallinta, käyttöjärjestelmien ja
verkkojen tuntemus sekä kyky toimia monimuotoisessa työyhteisössä. Viran
tehtäviin kuuluu myös digitaalisten kameroiden (DV), äänitallentimien sekä ääni-
ja videoeditointityöasemien käyttäjätukea ja ylläpitoa. Mikrotukihenkilöltä
odotetaan Novell NetWare, Microsoft Network, GroupWise, Windows (XP
Office), Macintosh ja Unix -ympäristöjen hallitsemista.

Virka kuuluu viestintätieteiden laitoksen henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Päätettäneen, että viran sijoituspaikka on viestintätieteiden
laitos.

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että se julistaisi viran
haettavaksi 1.8.2004 lukien.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että professori, FT Juha Sihvola  nimitettäisiin professorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.4. - 31.7.2004. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen
Akatemian määräaikainen projekti/Mielen historia. 

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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8. VUODEN 2004 MÄÄRÄRAHOJEN JAKO

Rehtori on 8.1.2004 tekemällään päätöksellä jakanut vuoden 2004
toimintamenomäärärahat tiedekunnille ja erillislaitoksille.

Dekaani on 30.1.2004 tekemällään päätöksellä jakanut tiedekunnan
toimintamenomäärärahat liitteen nro 4 mukaisesti laitoksille.

ESITYS: Todettaneen.

PÄÄTÖS: Todettiin.

9. UUSI TUTKINTORAKENNE 

Tiedekunnassa otetaan v. 2005 käyttöön 3+2 vuoden ja 180/120 opintopisteen
mukainen perustutkintojärjestelmä. Ensi lukuvuoden tutkintovaatimuksissa
voidaan uuden järjestelmän rakennetta ennakoida asetusluonnoksen mukaisesti
ja humanistisen alan valtakunnallisen koordinaatioryhmän ehdotuksia käyttäen.
Suunnittelua varten tarvitaan ohjeellinen päätös uuden kandidaatin ja maisterin
tutkinnon rakenteesta. Päätöstä voidaan suunnittelun edetessä tarkentaa ja
muuttaakin, jos lopullinen tutkintoasetus taikka opettajatutkintojen rakenteet sitä
edellyttävät. 

Esitys rakennepäätökseksi tavoitekuvauksineen on oheisena (liite nro 5).

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES -JULKAISUSARJA

Uudelle tiedekunnan julkaisusarjalle on tarkoituksenmukaista nimetä
toimituskunta. Sen tehtävänä on julkaisutoiminnan kehittäminen yhdessä
yliopiston kirjaston julkaisuyksikön kanssa sekä sarjaan tulevien teosten
hyväksyminen. Viimeksi mainittu tarkoittaa käytännössä lähinnä muita kuin
väitöskirjoja. Tiedekunta on jo aiemmin päättänyt, että väitöskirjojen
tieteellinen toimittaja on aineen pääedustaja.
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Laitokset ovat esittäneet toimituskuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos: 
- professori Heikki Hanka (professori Tuomo Lahdelma)
Historian ja etnologian laitos: 
- professori Toivo Nygård (dosentti Pirjo Korkiakangas)
Kielten laitos: 
- professori Ahti Jäntti (professori Aila Mielikäinen)
Musiikin laitos: 
- professori Matti Vainio (yliassistentti Tuomas Eerola)
Soveltavan kielentutkimuksen keskus: 
- professori Minna-Riitta Luukka (erikoistutkija Hannele Dufva)
Viestintätieteiden laitos: 
- professori Raimo Salokangas (professori Maili Pörhölä)

ESITYS: Hyväksyttäneen toimituskunnan jäsenet laitosten ehdotusten
mukaisesti ja päätettäneen, että toimituskunnan toimikausi  on
kolme vuotta (seuraava kausi alkaa 1.8.2007).

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että
toimituskunnan puheenjohtajana toimii varadekaani Heikki
Hanka.

11. KIRJOITTAMISEN LINJAN OPISKELIJAVALINTA 2004

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että kirjallisuuden syventävien
opintojen kirjoittamisen linjan opiskelijavalinta tapahtuu seuraavasti.

Hakuaika päättyy 31.5.2004. Hakemisen edellytyksenä ovat suoritetut
kirjallisuuden tai kirjoittajakoulutuksen aineopinnot. Opiskelijoita valitaan
8–12. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään hakijan henkilö- ja
yhteystiedot sekä selostus kirjoittajatoiminnasta ja opintotavoitteista. Liitteeksi
toimitetaan todistusjäljennökset opinnoista sekä tekstinäytteitä eri lajeista 10–20
liuskaa. 

ESITYS: Hyväksyttäneen.
 

PÄÄTÖS:  Esityksen mukainen.
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12. KOGNITIIVISEN MUSIIKKITIETEEN MAISTERIOHJELMA

Yliopiston hankerahoituksella toteutettava kognitiivisen musiikkitieteen
maisteriohjelma alkaa syyslukukaudella 2004. Ohjelma on englanninkielinen ns.
Joint Degree, jossa on mukana partnerilaitokset Gentin, Oslon, Hampurin ja
Kölnin yliopistoista.

Musiikin laitos esittää hyväksyttäväksi opiskelijoiden valintamenettelyn ja
opetussuunnitelman rungon (liite nro 6), joka tarkentuu myöhemmin.

 

ESITYS: Hyväksyttäneen liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. MULTIMEDIAN/DIGITAALISEN KULTTUURIN OPETUSVERKOSTO

Tiedekunnassa on valmisteltu opetusverkostoa, joka kytkisi yhteen multimedian
ja digitaalisen kulttuurin nimellä nyt olevaa opetusta ja sen kehittämistä.
Opetuksen on tarkoitus alkaa syksyllä 2004, mikäli hankkeeseen saadaan rahaa
lääninhallituksen kautta Euroopan sosiaalirahastolta. 

ESITYS: Keskusteltaneen.

PÄÄTÖS: Keskusteltiin.

14. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Bergbacka, Salmela)

FL Katja Bergbacka on anonut väittelylupaa puolustaakseen romaanisen
filologian väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Le diminutif dans la littérature du
moyen français, avec l’accent sur le XVIe siècle à la lumière d’un corpus de poésie
et de prose.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Maître de
Conférences Joëlle Ducos (Université de Bordeaux) ja professori Juhani Härmä
(Helsingin yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Outi
Merisalo. 
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FM Ulla Salmela on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Urban Space and Social Welfare. The Work
of Finnish Town Planner Otto-Iivari Meurman 1914–1937.

Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Helen
Meller (University of Nottingham) ja professori Laura Kolbe (Helsingin
yliopisto). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.

ESITYS: Määrättäneen. 

PÄÄTÖS: Määrättiin.

15. VÄITÖSTILAISUUS (Hänninen)

FL Minna Hänninen on anonut väittelylupaa romaanisen filologian väitöskirjaksi
tarkoitetulle tutkimukselleen L’article en Moyen Français. Tiedekuntaneuvosto
myönsi väittelyluvan 28.10.2003. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 8.5.2004 klo
12 Paulaharjun salissa. Vastaväittäjänä toimii professori P. Th. van Reenen (Vrije
Universiteit Amsterdam) ja kustoksena professori Outi Merisalo. 

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

16. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Laaksamo)

FL (väit.) Jouko Laaksamon musiikkitieteen väitöskirjan Musiikillisten
karakterien metamorfoosi. Transformaatio- ja metamorfoosiprosessit Usko
Meriläisen tuotannossa vuosina 1963-86 hyväksyminen. 

FL (väit.) Laaksamo  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 31.1.2004. Vastaväittäjänä
toimi dosentti Pekka Kuokkala (Joensuun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu FL (väit.) Laaksamolle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liite nro 7).

Tilaisuuden kustos, professori Matti Vainio toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui vanhojen perinteiden mukaisesti. Vastaväittäjä keskittyi suuriin
teoreettisiin ja metodisiin kysymyksiin, jotka väittelijä hallitsi erinomaisesti. Kaiken
kaikkiaan puolustautuminen oli asiantuntevaa ja korkeatasoista kuultavaa.
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Professori Matti Vainio esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

17. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Laaksamo)

FL (väit.) Jouko Petteri Laaksamo anoo, että hänelle myönnettäisiin filosofian
tohtorin tutkinto. 

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 11. helmikuuta 2004

Vakuudeksi,
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


