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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 7.10.2004.

PÄÄTÖS: Todettiin.  

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä virkajärjestelyistä.
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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
opetusminis ter iön  tu lossopimuksessa  hyväksyt ty  v i i t tomakie len
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.

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 nro 1.

Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa
ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen.

Kokouksessaan 21.9.2004 tiedekuntaneuvosto päätti virantäyttösuunnitelman
mukaisesti  kutsua hakija Ritva Takkisen antamaan opetusnäytteen
tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 12.10.2004 klo 13.15 alkaen
Lyhdyssä.

Dekaani on 5.10.2004 hyväksynyt hakija Takkisen opetusnäytteen aiheen
Käsimuotojen foneettinen kuvaus.

ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen FT Ritva Takkisen opetusnäyte.

PÄÄTÖS: Kuultiin hakija Takkisen opetusnäyte ja arvosteltiin se
arvolauseella hyvin hyvä.
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4. HISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
(vakanssinro 13645)

Vireille 12.10.2004.
Historian ja etnologian laitoksen laitosneuvosto päätti kokouksessaan 1.9.2004
esittää tiedekuntaneuvostolle, että se julistaisi haettavaksi historian yliassistentin
viran A22 (vakanssinro 13645) viisivuotiskaudeksi 1.1.2005 lähtien.

Viran täyttämistä varten laadittu virantäyttösuunnitelma, joka sisältää yliopiston
hallituksen päätöksen mukaisen opetusansioiden portfolion, on oheisena
(liite nro 1).

Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen tiedekunnan ja historian ja
etnologian  laitoksen henkilöstömenokehykseen.

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen liitteen nro 1 mukainen historian
yliassistentin viran virantäyttösuunnitelma.

2. Esitettäneen hallintovirastolle, että historian
yliassistentin virka julistetaan haettavaksi. 

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.

5. 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.

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.
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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.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisena (liite nro 2). Asiantuntijat
katsovat FT Lambergin päteväksi yhteisöhistorian dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi maanantaina
25.10.2004 klo 14 luentosalissa H105. FT Lamberg esittää aiheeksi
Suomalaisuuskuva keskiajan ja uuden ajan alun Ruotsissa.

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Petri Karonen, pj., professori Toivo Nygård, yliassistentti Satu
Matikainen, amanuenssi Elina Kiuru, siht., ja opiskelija Janne
Saastamoinen.

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

2. Hyväksyttiin.

3. Valittiin.

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.

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

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.

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

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi tiistaina 26.10.2004
klo 13 luentosalissa M 307. FT Juvonen esittää aiheeksi Musiikillinen orientaatio
ja sen muotoutuminen.

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

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Maija Fredrikson, pj., lehtori Erja Kosonen, yliassistentti Pirkko
Paananen, amanuenssi Eila Kautto, siht., ja opiskelija Marjo
Riihimäki.

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

2. Hyväksyttiin.

3. Valittiin.

7. FT MARJA KOKON  HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 12.10.2004.
FT Marja Kokko on jättänyt 23.8.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin Suomen historian, erityisesti nais- ja yhteisöhistorian tutkimuksen
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.
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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.

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

ESITYS: 1. Todettaneen, että Suomen historian, erityisesti nais- ja
yhteisöhistorian tutkimuksen dosentuuri on opetuksen ja
tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Tapio Hämynen
(Joensuun yliopisto) ja professori Irma Sulkunen (Tampereen
yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Kokon tieteellisestä
pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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8. FT LAURI VÄKEVÄN  HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 12.10.2004.
FT Lauri Väkevä on jättänyt 6.9.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin musiikin, erityisesti musiikkikasvatuksen filosofian ja teorian
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.

Musiikin laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta
tarpeellisena. 

ESITYS: 1. Todettaneen, että musiikin, erityisesti musiikkikasvatuksen
filosofian ja teorian dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen
kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Heidi Westerlund
(Sibelius-Akatemia) ja professori Jukka Louhivuori antamaan
lausuntonsa FT Väkevän tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Kielten laitoksen johtaja, lehtori Tuula Hirvonen esittää,
että FT Inkeri Vehmas-Lehto nimitettäisiin venäjän kielen ja kirjallisuuden
professorin (vakanssinro 10844) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.1.–31.7.2005. Määräaikaisuuden perusteena avoimen viran hoito. Laitoksen
johtajan esitys on liitteenä nro 4.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Petri Karonen esittää,
että FT Marko Lamberg nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajaksi 1.12.2004–30.11.2006. Määräaikaisuuden perusteena on
Suomen Akatemian määräaikainen projekti/Etnisyys, paikallisuus ja
integroituminen keskiajan ja uuden ajan alun kaupunkikulttuurissa
(n.1150–1650).

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

11. VAPAUTUS RUOTSIN KIELEN TAIDOSTA

Opiskelija Nina Ilomäki pyytää, että hänet vapautettaisiin HuK- ja FM-tutkintoon
pakollisena kuuluvasta toisen kotimaisen kielen (ruotsin) taidosta. Ilomäki on
käynyt koulua ulkomailla, jonka perusteella hänet vapautettiin ylioppilastutkinnon
ruotsin kielen kokeesta.

Tutkintoasetuksen (nro 221/94, 5. § 3. mom) mukaan “yliopisto voi erityisesti
syystä vapauttaa opiskelijan ... säädetyistä kielitaitovaatimuksista kokonaan tai
osittain”.
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ESITYS: Hyväksyttäneen anomus.
  

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin.  

12. LAUSUNTO KARJALAN KIELEN ASEMASTA

Hallintovirasto pyytää tiedekunnalta 19.10. mennessä lausuntoa karjalan kielen
asemaa koskevasta selvityksestä ja siihen liittyvistä Joensuun yliopiston
toimenpide-ehdotuksista. Yliopisto esittää, että karjalan kieli virallistettaisiin
yhdeksi Suomen kotimaisista kielistä, sen tutkimusta lisättäisiin kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksessa ja JOY:ssa  ja että sen opettajakoulutus aloitettaisiin JOY:ssa.

Selvitys on nähtävänä esittelijällä. Annettaneen seuraava lausunto:

Karjalan kielen aseman parantaminen on merkittävä kulttuurihanke, ja karjalan
kielen ja sen kulttuuripiirin tutkimukseen panostaminen esimerkiksi Joensuun
yliopistossa (yhteistyössä Petroskoin yliopiston kanssa) ja Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksessa on kaikin puolin kannatettavaa. Voi toivoa, että tutkijoista
nousee myös tekijöitä kotiseututyöhön ja kielen elvyttämiseen niin Suomessa kuin
Venäjälläkin, jossa kieli vielä elää kulttuurisessa ympäristössään. Kielen
elvyttämistä ja muuta koulutusta voisi järjestää erityisesi vapaan kansansivistystyön
puitteissa (esimerkiksi yhteistyössä Karjalan liiton kanssa) ja ottaa siinä huomioon
eri sukupolvien erilaiset tarpeet. Myös karjalan kielen kielilautakunta tai
neuvottelukunta voi olla tässä työssä hyödyllinen elin. Joensuun yliopisto voi näissä
tehtävissä olla aloitteellinen.

Sen sijaan karjalan kielen opettaminen koulussa, opettajien yliopistokoulutus,
laajamittainen elvyttäminen ja käyttö joukkoviestimissä sekä kielen virallistaminen
tuntuvat Suomessa epärealistisilta ehdotukseen liittyvän selvityksenkin hieman
sporadisten numerotietojen valossa.

ESITYS: Hyväksyttäneen. 

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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13. DIGITAALISEN KULTTUURIN PERUSOPINNOT JA MAISTERIOPINNOT

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosneuvosto esittää hyväksyttäväksi
digitaalisen kulttuurin perusopintojen uusitut tutkintovaatimukset (liite nro 5).

Laitosneuvosto esittää samalla, että digitaaliseen kulttuuriin voitaisiin muodostaa
syventävät opinnot ja oppiaine saisi näin pääainestatuksen maisterin tutkinnossa.
Digitaalista kulttuuria, joka jatkaa multimedian nimellä aloitettua koulutusta,
opiskelee useiden eri aineiden pääaineopiskelijoita useista tiedekunnista, ja monilla
heistä on halukkuutta erikoistua ja jatkaa tutkintoon saakka. 

Uuden maisteritasoisen pääaineen perustaminen edellyttää joko humanistisen alan
tutkintoasetuksen liitteen täydentämistä ao. aineella, taikka, mikäli kyseessä on
monitieteinen oppiaine, jonka alaan kuuluvista aineista jokin jo sisältyy
tutkintoasetuksen liitteeseen (as. 221/94 18. § 2. mom), tiedekuntaneuvoston
päätöstä. Jälkimmäisellä menettelylle tiedekunta on päättänyt nykykulttuurin
tutkimuksen, museologian, kognitiivisen musiikkitieteen sekä viittomakielen
perustamisesta. Lisäksi JY:n koulutusvastuuseen on kyseisessä liitteessä merkitty
väljästi “viestintätieteiden ala”, mikä on mahdollistanut kulttuurienvälisen
viestinnän perustamisen ilman liitteen muutosta. 

Digitaalisen kulttuurin voi katsoa muodostuvan tiedekunnan useiden oppiaineiden,
erityisesti taideaineiden, mutta myös JY:n muiden tiedekuntien aloista. 

ESITYS: 1. Hyväksyttäneen digitaalisen kulttuurin perusopintojen
tutkintovaatimukset liitteen mukaisesti

2. Päätettäneen, että taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos voi
valmistella digitaalisen kulttuurin syventävien opintojen
tutkintovaatimukset.

PÄÄTÖS: 1. Hyväksyttiin pienin muutoksin.

2. Esityksen mukainen.



11 

14. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Jäppinen)

FM Jussi Jäppinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidehistorian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Oletko koskaan nähnyt kauniin  kaupungin?
Jyväskylän ruutuasemakaavan vaiheet 1800-luvulta 2000-luvulle. Määrättäneen
ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti dosentti Anja Kervanto
Nevanlinna (Helsingin yliopisto) ja professori Heikki Hanka. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut professori Annika Waenerberg.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

15. VÄITÖSTILAISUUS (Pääjoki, Valtonen)

FL Tarja Pääjoki on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana
taidekasvatuksessa. Tiedekuntaneuvosto myönsi väittelyluvan 31.8.2004.
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 26.11.2004 klo 12 Blomstedtin salissa. 

Vastaväittäjänä toimii professori Juha Varto (Taideteollinen korkeakoulu) ja
kustoksena professori Pauline von Bonsdorff.

FM Heli Valtonen on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Minäkuvat, arvot ja mentaliteetit. 1900-
luvun alussa syntyneiden toimihenkilönaisten omaelämäkerrat. Tiedekuntaneuvosto
myönsi väittelyluvan 31.8.2004. Väitöstilaisuus pidetään lauantaina 13.11.2004 klo
12 salissa H320. 

Vastaväittäjänä toimii dosentti Anne Ollila (Turun yliopisto) ja kustoksena
professori Toivo Nygård.

ESITYS: Hyväksyttäneen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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16. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Salminen)

Professori Kimmo Jokinen ja FT Sini Louhivuori esittävät, että FM Sanna
Salmisen musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkimus “You can’t do crime if you do
music”. Soittoharrastuksen vaikutus eteläafrikkalaisen STTEP-musiikkikoulun
oppilaiden elämänkuvaan hyväksyttäisiin. Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut
FT Pekka Toivanen. 

Lausunnot on lähetetty FM Salmiselle ja toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston
jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). Professori Maija Fredrikson esittää, että tutkimus
hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

17. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Salminen)

Tutkintoa on anonut:

Sanna Salminen
Pääaine: musiikkikasvatus

hyvä

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

18. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Bergbacka, Eskelinen, Mertanen)

FL (väit.) Katja Bergbackan romaanisen filologian väitöskirjan Le diminutif dans
la littérature en moyen français hyväksyminen.

FL (väit.) Bergbacka puolusti julkisesti väitöskirjaansa 1.9.2004. Vastaväittäjänä
toimi Maître de Conférences Joëlle Ducos (Université de Bordeaux).
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu Bergbackalle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 8).

Tilaisuuden kustos, professori Outi Merisalo toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui perinteisten muotojen mukaan. Ylimääräisiä vastaväittäjiä ei
esiintynyt.

Professori Outi Merisalo esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.
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FM (väit.) Heikki Eskelisen Suomen historian väitöskirjan Me tahdoimme
suureksi Suomenmaan. Akateemisen Karjala-Seuran historia I. Tausta,
organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939 hyväksyminen.

FM (väit.) Eskelinen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 11.9.2004. Vastaväittäjänä
toimi professori Timo Soikkanen (Turun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu Eskeliselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite
nro 9).

Tilaisuuden kustos, professori Toivo Nygård toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui arvokkaita ja perinteisiä akateemisia muotoja noudattaen.
Vastaväittäjän kysymykset ja huomautukset olivat asiallisia ja pääasioihin
kohdistuvia. Väittelijällä oli mahdollisuus puolustautua, minkä hän tekikin erittäin
ansiokkaasti.

Professori Toivo Nygård esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

FM (väit.) Tomi Mertasen Suomen historian väitöskirjan Kahdentoista markan
kapina? Vuoden 1956 yleislakko Suomessa hyväksyminen.

FM (väit.) Mertanen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 18.9.2004. Vastaväittäjänä
toimi dosentti Vesa Vares (Tampereen yliopisto). Vastaväittäjän lausunto on
toimitettu Mertaselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite
nro 10).

Tilaisuuden kustos, professori Toivo Nygård toteaa lausunnossaan, että
väitöstilaisuus sujui perinteisiä ja arvokkaita akateemisia muotoja noudattaen.
Vastaväittäjän kysymykset ja huomautukset olivat asiallisia ja pääasioihin
kohdistuvia. Väittelijällä oli mahdollisuus kokoajan puolustautua, minkä hän
tekikin ansiokkaasti asian hallintaa osoittaen.

Professori Toivo Nygård esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.



14

19. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Bergbacka, Mertanen)

FL (väit.) Katja Birgitta Bergbacka ja FM (väit.) Tomi Henry Juhani
Mertanen anovat, että heille myönnettäisiin filosofian tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 13. lokakuuta 2004

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


