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Tiedoksi 
 
 
Jyväskylän yliopiston hallitus 14.6.2006 
 
Nimittäminen 
 
Dr. Phil. Peter Colliander on nimitetty professorin virkaan, jonka ala on saksan kieli (vakanssinro 
10831), 1.8.2006 alkaen. 
FT Sari Pietikäinen on nimitetty professorin virkaan, jonka ala on diskurssintutkimus (vakanssinro 
13644), 1.8.2006 alkaen. 
FT Jari Ojala on nimitetty professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on historia, 
ajaksi 1.8.2006–31.7.2008. 
MA Orsolya Fábián on nimitetty lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on unkarin 
kieli, ajaksi 1.8.2006–30.6.2008. 
 
Jyväskylän yliopiston hallitus 16.8.2006 
 
FT Pasi Ihalainen on nimitetty professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen A28, jonka ala on 
yleinen historia (vakanssinro 00078), ajaksi 1.9.2006–31.7.2009. 
 
 
Virkavapaus 
 
FT Pertti Hurmeelle on myönnetty palkatonta virkavapautta viestintätieteiden laitoksen lehtorin 
virasta, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.8.–31.12.2006. Virkavapauden 
perusteena on professorin määräaikainen virkasuhde Jyväskylän yliopistossa.  
 
 
Irtisanoutuminen 
 
FT Hannele Dufva on sanoutunut irti kielten laitoksen kielten aineenopettajakoulutuksen 
professorin määräaikaisesta virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen. 
FM Tanja Hakoluoto on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijaopiskelijan 
määräaikaisesta virkasuhteesta 23.9.2006 alkaen.  
FT Vesa Jarva on sanoutunut irti kielten laitoksen suomen kielen lehtorin määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen.  
FL Petteri Laihonen on sanoutunut irti taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen hungarologian 
tutkijaopiskelijan määräaikaisesta virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen. 
FM Niina Lilja on sanoutunut irti kielten laitoksen tutkijaopiskelijan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen. 
FT Vilma Luoma-aho on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen. 
FM Sari Mäkikangas on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen amanuenssin 
määräaikaisesta virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen. 
Ph.D. Simo Määttä on sanoutunut irti kielten laitoksen kielten yliassistentin määräaikaisesta 
virkasuhteesta (vakanssinro 11177) 1.8.2006 alkaen. 
FT Sari Pietikäinen on sanoutunut irti humanistisen tiedekunnan viestintätieteiden laitoksen 
tutkijatohtorin määräaikaisesta virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen. 



Viittomakielentulkki (AMK) Tuula Korhonen on sanoutunut irti kielten laitoksen tulkin 
määräaikaisesta virkasuhteesta 1.8.2006 alkaen.  
 
 
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FM Johanna Ahtikari on nimitetty kielten laitoksen suomen kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen etä- ja 
verkko-opetushanke.  
FT Laura Aro on nimitetty historian ja etnologian laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–19.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Ihmisen esineellinen todellisuus. Muotokuva, fetissi ja jäte ihmisen omakuvan 
kiintopisteinä. 
MA Susannah Davis on nimitetty kielten laitoksen englannin kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
FT Piia Einonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.8.2007. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen projekti/ 
Veljien, naapureiden ja ystävien politiikka – Poliittinen kulttuuri ja vaikuttamisen strategiat 
varhaismodernissa Ruotsissa (n. 1500–1700). 
HuK Paula Haavisto on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
(55,2 %) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkimusavustaja (hallintoviraston kirje 24.4.2006). 
FM Kati Heinonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Suullisen perinteen tekstualisaatio ja moderni kontekstualisaatio Suomessa.  
FT Jaana Hujanen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen journalistiikan professorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 10846) ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on avoimen viran hoito. 
FM Sisko Jaakkola on nimitetty kielten laitoksen kielten assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
FM Juri Joensuu on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 16.9.2006–15.9.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
Jyväskylän yliopistosäätiön tutkimushanke/kaunokirjallisuuden syntyminen prosessina. 
Fil. yo Jaakko Junttila on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen tutkimusavustaja. 
FL Auli Jämsänen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen taidehistorian 
assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 10218) ajaksi 1.8.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.  
Rakennusteknikko Henri Kaunismäki on nimitetty historian ja etnologian laitoksen 
projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 15.6.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on Keski-Suomen Muistiarkiston johtajan ja laitoksen johtajan määräämät tehtävät. 
FM Heli Kinnunen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijakoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2006–31.8.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
Jyväskylän yliopistosäätiön tutkimushanke/kaunokirjallisuuden syntyminen prosessina.  
Viittomakielentulkki (AMK) Tuula Korhonen on nimitetty kielten laitoksen tulkin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
viittomakielen määräaikainen maisteriohjelma. 



HuK Timo Korkiakangas on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen Golein-
projekti.  
FM Heidi Koskela on nimitetty kielten laitoksen tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2006–31.3.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ Englannin 
käyttö Suomessa median, koulutuksen ja ammatillisen viestinnän konteksteissa.  
FM Päivi Lavonen on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen NORFACE-hanke.  
FM Tuija Lehtonen on nimitetty kielten laitoksen suomen kielen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen etä- ja 
verkko-opetushanke.  
FL Tarja Leppäaho on nimitetty kielten laitoksen amanuenssin (60%) määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 00052) ajaksi 1.9.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
FT Olli Matikainen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtoritutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on post doc -tutkimus 
laitoksen vahvuusalueelta. 
FL Satu Matikainen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen historian yliassistentin 
(vakanssinro 12680) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus. 
FL Leena Mikkola on nimitetty viestintätieteiden laitoksen puheviestinnän lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 10617) ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus.  
FM Sari Mäkikangas on nimitetty humanistisen tiedekunnan kanslian suunnittelijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
opetusministeriön ja Jyväskylän yliopiston välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2006 osoitettu 
valtakunnallinen opiskelijavalintojen kehittämisprojekti. 
FT Päivi Pahta on nimitetty kielten laitoksen englannin kielen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
FM Anna Pajunen on nimitetty kielten laitoksen yliopistonopettajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen laajennushanke. 
FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä on nimitetty kielten laitoksen saksan kielen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 11212) ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito. 
HuK, merkonomi Virpi Pietiläinen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen osastosihteerin 
(20 t/vko) määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 10741) ajaksi 1.9.–31.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
Merkonomi Teemu Pitkänen on nimitetty humanistisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden 
tiedekunnan mikrotukihenkilön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 19.6.–18.12.2006. 
Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän työvoimatoimiston päätös 0850000381/2006. 
FM Pipsa Purhonen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on tutkijakoulutus. 
FM Hanna Reinikainen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen amanuenssin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 00053) ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus. 
HuK Rauno Seppänen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen kirjastosihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.11.2006. Määräaikaisuuden perusteena on laitoksen 
kirjaston järjestämisen saattaminen loppuun. 



FM Nina Sääskilahti on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 
(85 %) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2006–31.1.2007. Määräaikaisuuden perusteena 
on työvoimatoimiston päätös 0801076807/2006. 
FT Tarja Valkonen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen puheviestinnän professorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (vakanssinro 10847) ajaksi 1.9.–31.12.2006. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus.  
 


