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FM Mari Aro on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkijakoulupaikka. 
FM Heli Haavisto on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (85 %) ajaksi 1.6.–30.11.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
Jyväskylän työvoimatoimiston päätös 0801078385/2006. 
FM Anna Hjorth on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijaopiskelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2006–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Luottamuksen ja maineen kehittyminen organisaatiossa: sosiaalisen pääoman muodostus. 
HuK Riitta Hurmerinta on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkimussihteerin (80 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen projekti: viestintäosaaminen ja vuorovaikutustaidot. 
FL Riitta Hänninen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen etnologian assistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
Fil. yo Jaana Keskinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2006. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Ritva Kostiainen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti. 
FM Teija Kyllönen on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 2.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön rahoittama määräaikainen kielikoulutuspoliittinen hanke (KIEPO). 
FL Marja Kynkäänniemi on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.1.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkijakoulupaikka.   
FM Anne Laajalahti on nimitetty viestintätieteiden laitoksen puheviestinnän assistentin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
Fil. yo Katja Lappalainen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.8.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän 
yliopiston historia-hanke. 
FM Antti Malinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
tieteellinen jatkokoulutus. 
FL Simo Mikkonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Terhi Paakkinen on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
FL Tenho Pimiä on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 



FM Pasi Saarimäki on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Ville Sarkamo on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
tieteellinen jatkokoulutus. 
Fil. yo Kati Surakka on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 15.5.–14.8.2006. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
FM Merja Uotila on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FM Teija Valtonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
tieteellinen jatkokoulutus. 
HuK Tiina Virkkula on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011. 
 
 
 
 


