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Irtisanoutuminen 
 
FL Kylvi Pruuli  on sanoutunut irti kielten laitoksen lehtorin virasta, jonka ala on viron kieli 
(vakanssinro 10597), 1.5.2008 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. 
 
 
Dekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FT Piia Einonen on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän yliopiston 
historia-hanke. 
FM Maija Helénille  on myönnetty virkavapautta kielten laitoksen osastosihteerin virasta 
(vakanssinro 10980) ajaksi 1.9.–31.12.2007. Virkavapauden perusteena on sairaus.  
Fil. yo Terhi Ikonen on nimitetty kielten laitoksen osastosihteerin (osa-aikainen 40 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
FM Maija Komulainen  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen amanuenssin (vakanssinro 00053) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus.  
FM Riitta Liimatainen  on nimitetty viestintätieteiden laitoksen toimistosihteerin (vakanssinro 
11229) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2007–25.7.2008. Määräaikaisuuden perusteena 
on sijaisuus. 
FM Sari Mäkikangas on nimitetty viestintätieteiden laitoksen amanuenssin (vakanssinro 00053) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus. 
FM Reeta Neittaanmäki on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2007–31.8.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus. 
FT Virpi Nurmi  on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen kansatieteen dosentuurista 
7.9.2007 alkaen. 
FM Riitta Pennala on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2007–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on rehtorin myöntämä 
määräraha. 
Fil. yo Saija-Riikka Peuronen on nimitetty kielten laitoksen projektisihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 17.9.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen 
vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö (VARIENG) 2006–2011. 
FM Pasi Saarimäki on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.11.2007–31.10.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
Suomen Akatemian projekti/Strategic Practices: Hidden Histories of Gender in Finland 1880–2005. 
MA Sirpa Tuomainen on nimitetty kielten laitoksen suomen kielen lehtorin (osa-aikainen 40 %) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2007–31.5.2008. Määräaikaisuuden perusteena on 
määräaikainen etä- ja verkko-opetushanke. 
Fil. yo Juho Vainio on nimitetty musiikin laitoksen harjoittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 3.9.–2.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Sabine Ylöselle on myönnetty palkatonta virkavapautta soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen erikoistutkijan virasta (vakanssinro 11028) ajaksi 1.9.–31.12.2007. Virkavapauden 
perusteena on avoimena olevan professorin viran hoito. 


