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1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 15.11.2007. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. DIGITAALISEN KULTTUURIN PROFESSORIN VIRKA  
 (vakanssinro 13501) 
 
  Vireille 28.8.2007 
 

Yliopiston rehtori on päätöksellään 28.11.2001 perustanut 1.8.2002 alkaen professorin 
viran, jonka ala on digitaalinen kulttuuri. Virka on sijoitettu humanistiseen tiedekuntaan 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Rehtori hyväksyi 1.7.2002 tekemällään 
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päätöksellä virantäyttöselosteen ja antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä 
käyttäen 1.10.2003–31.12.2007 väliseksi määräajaksi. Yliopiston hallitus nimitti 
kokouksessaan 1.10.2003 FT Raine Koskimaan digitaalisen kulttuurin professorin 
virkaan tiedekuntaneuvoston esityksen mukaisesti. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen laitosneuvosto esitti kokouksessaan 
22.8.2007 humanistiselle tiedekunnalle, että digitaalisen kulttuurin professorin virka 
täytettäisiin kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 väliseksi määräajaksi.  
 
Yliopiston rehtori hyväksyi 1.10.2007 tekemällään päätöksellä virantäyttöselosteen ja 
antoi luvan viran täyttämiseen kutsumismenettelyä käyttäen 1.1.2008–31.12.2012 
väliseksi määräajaksi. 
 
Humanistinen tiedekunta ehdotti, että virkaan kutsuttaisiin FT Raine Koskimaa. Hän on 
antanut suostumuksensa virkaan nimittämiseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 28.8.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professori Espen Aarsethin (Kööpenhaminan yliopisto) ja professori Frans Mäyrän 
(Tampereen yliopisto) antamaan lausuntonsa kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja 
ansioista virkaan. 
 
Asiantuntijoiden lausuntoja odotetaan lähiaikoina. 
 

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

Dekaani on 13.11.2007 tekemällään päätöksellä hyväksynyt opetusnäytetilaisuuden 
järjestämiseen liittyvät asiat ja hakija Koskimaan opetusnäytteen aiheen. 
Opetusnäytetilaisuus järjestetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä 20.11.2007 
klo 14.15 alkaen Lyhdyssä ja hakija Koskimaan opetusnäytteen aihe on The Cyborg 
Author.  
 
ESITYS:  Kuultaneen ja arvosteltaneen hakija Koskimaan opetusnäyte.  
 
PÄÄTÖS:  Kuultiin hakija Koskimaan opetusnäyte ja arvosteltiin se arvolauseella 

erinomainen. 
 
 
4. ETNOLOGIAN PROFESSORIN VIRKA 
 (vakanssinro 10794) 
 
  Vireille 8.5.2007 
 

Jyväskylän yliopistoon on perustettu asetuksella 277/22.5.1964 suomalaisen ja 
vertailevan kansanelämän tutkimuksen professorin virka, joka on sijoitettu 
humanistiseen tiedekuntaan. Virka muutettiin asetuksella 722/31.8.1973 etnologian 
professorin viraksi 1.9.1973 alkaen. Tasavallan presidentti nimitti 28.11.1994 FT Bo 
Lönnqvistin etnologian professorin virkaan 1.1.1995 alkaen. Virka tuli avoimeksi 
professori Lönnqvistin irtisanouduttua virasta 1.1.2005 alkaen. Viran alaa ei ole 
täsmennetty. 
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Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.5.2007 etnologian professorin viran 
virantäyttöselosteen. Yliopiston rehtori hyväksyi 7.9.2007 päivätyllä kirjeellään 
virantäyttöselosteen tiedekunnan esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen hallintovirasto 
julisti viran haettavaksi. 

 
Etnologian professorin virkaa hakivat 15.10.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
PhD Pertti Anttonen 
FT Pirjo Korkiakangas 
FT Pia Olsson 
FT Ulla-Maija Peltonen 
FT Jyrki Pöysä 
FT Helena Ruotsala 
FT Helena Saarikoski 
FT Hanna Snellman 
FT Kustaa H.J. Vilkuna 
 

Virantäyttölain (856/91) 8 §:n mukaan korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden 
kelpoisuudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta. 
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 §:ssä 
säädetään. Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsittelyyn virantäytön 
myöhemmässä vaiheessa. Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä säädetään 
tarkemmin asetuksella. 
 
Virantäyttöasetuksen (1581/91) 12 §:n mukaan ehdollepanoviranomainen valitsee 
asiantuntijat. Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon myös hakijoiden edustamat, 
viran alaan kuuluvat tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muutoinkin noudatettava 
tasapuolisuutta. Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee varata tilaisuus esittää 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden esteellisyydestä sekä edellä esitetyistä muista 
seikoista.   
  
13 §:n mukaan asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen 
lausunnon. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto. Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä 
syytä saa olla kolmea kuukautta pitempi. 
   
14 §:n mukaan asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan 
tehtävän kannalta tarpeellisista hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja 
muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida 
toimittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan. 

  
Tiedekuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 23.10.2007 virantäytön asiantuntijoiksi 
professorit Kaija Heikkinen (Joensuun yliopisto), Seppo Knuuttila (Joensuun yliopisto) 
ja Marja Tuominen (Lapin yliopisto). 

 
Hakijoille oli varattu tilaisuus esittää mahdolliset asiantuntijaehdokkaisiin kohdistuvat 
huomautuksensa 7.11.2007 mennessä. Määräaikaan mennessä hakija Olsson jätti 
huomautuksensa asiantuntijaehdokkaista. Huomautus on liitteenä nro 1. 

   
Humanistisen tiedekunnan valitsemat asiantuntijat edustavat laaja-alaisesti etnologian 
professuurin virantäyttöselosteessa kuvattuja painoaloja. Professori Seppo Knuuttila on 
Joensuun yliopiston perinteentutkimuksen professori. Hän edustaa hyvin laaja-alaisesti 
etnologiatieteitä Joensuun yliopistossa. Professori Kaija Heikkinen on Joensuun 
yliopiston naistutkimuksen professori.  Hän on koulutukseltaan ja tutkimusotteeltaan 
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etnologi, jonka erityistutkimus keskittyy suomensukuisiin kansoihin ja sukupuolen 
merkitykseen ja rooliin erilaisissa tutkimusasetelmissa. Professori Marja Tuominen on 
Lapin yliopiston kulttuurihistorian professori, jonka keskeinen tutkimus sijoittuu 
kulttuurihistorian ja etnologian poikkitieteelliselle raja-alueelle. Hän edustaa 
asiantuntijoiden joukossa tieteidenvälistä näkemystä. Tätä näkökulmaa tarvitaan 
erityisesti sellaisten hakijoiden tuotannon ja ansioiden arvioinnissa, joiden tieteellinen 
työskentely sijoittuu etnologia- ja historiatieteiden rajapinnoille. 
 
Humanistisen tiedekunnan mielestä asiantuntijavalinta kattaa hyvin etnologian 
professorin virantäyttöselosteessa kuvatun viran tehtäväalueen ja samalla ottaa 
huomioon virantäyttöasetuksen mukaisen edellytyksen viran alaan kuuluvista 
tieteellisistä oppisuunnista. 

 
 ESITYS: Todettaneen, että hakija Olssonin huomautus ei anna aihetta muuttaa 

asiantuntijavalintaa.    
  
 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 
5. SUOMEN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE 
 

Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää humanistiselle tiedekunnalle, että FL 
Tuija Lehtonen nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
suomen kieli, ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on CIMOn 
rahoittama Suomen kielen ja kulttuurin verkko-opetushanke. 
 

 Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(309/1993, muutettu A1217/2000) 3 §:n mukaan lehtorilta vaaditaan erityisinä 
kelpoisuusvaatimuksina soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai 
soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, 
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
Asetuksen (309/1993, muutettu 1083/1995) 4 §:n, 3 momentin mukaan kielten lehtorilta 
vaaditaan, että hän hallitsee opetettavan kielen erittäin hyvin. 

 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Asetuksen 16 §:n 1 momentin 
ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 17 §:n 
2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen ruotsin 
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan 
osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä tavalla. Asetuksen 
(463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei ole 
syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, 
että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen taitoa, jollei laissa toisin 
säädetä. 

 
FL Lehtonen on antanut opetusnäytteet vuosina 2003 ja 2006 Jyväskylän yliopistossa 
yliopiston kielikeskuksen viranhauissa. Hänen opetusnäytteensä arvosteltiin tuolloin 
arvolauseilla hyvä (2003) ja hyvin hyvä (2006).  
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Hallintopäällikkö Matti Myllykosken nimitysmuistio on liitteenä nro 2.  
 
ESITYS: 1. Todettaneen, että FL Lehtonen täyttää virkasuhteen muodolliset 

kelpoisuusehdot. 
2. Esitettäneen yliopiston hallitukselle, että FL Tuija Lehtonen 

nimitettäisiin lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
suomen kieli, ajaksi 1.1.–31.12.2008. 

 
PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
 2. Esityksen mukainen. 
 
 

6. TAIDEHISTORIAN YLIASSISTENTIN VIRKA  
 (vakanssinro 11179) 
 
  Vireille 23.10.2007 
 

Yliopiston rehtori on 18.4.1995 tekemällään päätöksellä perustanut 1.10.1995 alkaen 
yliassistentin viran, jonka ala on taidehistoria. Virka on yliopiston yhteinen ja sijoitettu 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselle. Oppiaineen pääedustaja Annika 
Waenerberg esitti humanistiselle tiedekunnalle, että virka julistettaisiin haettavaksi 
1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Haettavaksi esitetty virka sisältyy humanistisen 
tiedekunnan ja taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilöstömenokehykseen. 
 
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 23.10.2007 taidehistorian yliassistentin 
virantäyttöä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja esitti hallintovirastolle, että virka 
julistetaan haettavaksi 1.1.2008 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. 
 
Taidehistorian yliassistentin virkaa hakivat 16.11.2007 päättyneen määräajan kuluessa: 
 
TaM Jacques Coelho   
FT Mikko Hietaharju 
FT Hanna Pirinen 
FL Marja-Liisa Rajaniemi 
FT Johanna Vakkari 
 

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (309/93) 3 §:n 
mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto 
tai soveltuva tohtorin tutkinto, hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän 
hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Ennen kuin virka julistetaan 
haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan. 
 
Asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Kelpoisuusasetuksen 16 §:n 1 
momentin ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 
(424/2003) 17 §:n 2 momentin mukaan 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. Jyväskylän yliopiston opetus- ja 
tutkimusvirkoihin vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen 
ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) 
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mukainen ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännön 52 §:ssä määrätyllä 
tavalla. Kelpoisuusasetuksen (463/1998) 18 §:n mukaan ulkomaalainen sekä Suomen 
kansalainen, joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tutkimusvirkaan tai 
dosentiksi sen estämättä, että hän ei ole osoittanut säädettyä suomen ja ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä. 

 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos esittää, että virkaan kelpoiset hakijat voivat 
pitää opetusnäytteen esittämästään aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 
 
ESITYS: 1. Todettaneen viran hakijat. 

2. Päätettäneen, että virkaan kelpoiset hakijat voivat pitää opetusnäytteen 
esittämästään aiheesta, jonka dekaani vahvistaa. 

   3. Opetusnäytetilaisuus esitetään pidettäväksi keskiviikkona 28.11.2007 
klo 10.15 alkaen Juomatehtaan salissa JT 205.  

4. Arvostelulautakunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi professori 
Annika Waenerberg, pj., professori Heikki Hanka, yliassistentti Tarja 
Pääjoki, assistentti Tiina Koivulahti, opiskelija Heidi Hummastenniemi 
ja amanuenssi Tellervo Helin, siht. 

   
  PÄÄTÖS: 1. Todettiin. 
   2. Esityksen mukainen. 
   3. Esityksen mukainen. 
   4. Esityksen mukainen. 
   5.  Kirjattiin tiedoksi, että yliassistentti Hanna Pirinen ei osallistunut asian 

käsittelyyn. 
 
 
7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  
 
 Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää, 

että FL Timo Särkkä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.2008–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ 
Metsäteollisuusperustaisten liiketoimintamallien nousu, tuho ja uudelleen syntyminen. 
 

  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 
että viittomakielen tulkki Liisa-Maria Halkosaari nimitettäisiin tulkin (osa-aikainen 60 
%) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden 
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen viittomakielen 
maisteriohjelma. 

 Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 3. 
 

että FM Terhi Paakkinen nimitettäisiin projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on englannin kielen vaihtelun, 
kontaktien ja muutoksen huippuyksikkö 2006–2011.   
että FL Francesco Villani nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2008–31.3.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti n:o 7121785. Kirjat murroksessa. Kirja uusien ajatusten yksilötason 
välittäjänä keskiajan ja varhaisen uuden ajan Euroopassa. 

 
 ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti. 
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 PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
 
 

8. OPPIAINEIDEN PÄÄEDUSTAJIEN TEHTÄVÄT   
 

Tiedekuntaneuvosto on viimeksi 28.2.2006 määritellyt oppiaineiden pääedustajien 
tehtävät ja toimikaudet. Kielten laitoksella on tänä syksynä valmistunut mainittua 
päätöstä täydentävä tehtävä- ja toimenkuvaus. Hieman muokattuna se soveltuu ohjeeksi 
kaikille tiedekunnan laitoksille.  
 
Esitys (liite nro 4) sisältää myös tiedekunnan aiemman päätöksen mukaiset kohdat (nrot 
9, 13, 14, 15).      

 
ESITYS: Hyväksyttäneen pääedustajien tehtävät liitteen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen 

 
 
9. SOVELTAVAN KIELITIETEEN SIVUAINEOPINNOT 
 

Englannin kielen pääaineopiskelija Leena Lahtinen pyytää, että hänen soveltavassa 
kielitieteessä suorittamansa sivuaineopinnot katsottaisiin riittäviksi perustutkinnon 
aineyhdistelmää varten. 
 
Lahtinen on suorittanut 1980- ja 1990-luvulla viestintätieteiden laitoksessa sijainneen 
soveltavan kielitieteen perusopintoja 14,5 ov (minimi aikoinaan 20 ov) ja aineopinnot 22 
ov valmiina v. 1990–1992 opetussuunnitelman mukaan, mutta loppumerkintää hänellä ei 
ole kummastakaan. Tiedekunnassa ei enää ole voimassa olevaa soveltavan kielitieteen 
perus- tai aineopintojen opetussuunnitelmaa, eivätkä opinnot sovi nykyisen soveltavan 
kielitieteen syventäviksi opinnoiksi. Vanhan soveltavan kielitieteen perus- ja 
aineopintoja saattoi suorittaa 31.12.2000 saakka (tiedekuntaneuvoston päätös 
19.12.1995). Lahtinen ei ole suorittanut muita sivuaineen opintokokonaisuuksia.  
 
Opintoviikkokandidaatissa vaaditaan kahden sivuaineen perusopinnot tai yhdessä perus- 
ja aineopinnot, maisterissa puolestaan kolmet perusopinnot taikka yhdet perus- ja 
aineopinnot. Uudessa opintopisteisiin perustuvassa kandidaatissa vaaditaan vähintään 
yhdet sivuaineen perusopinnot. Maisterissa ei vaadita sivuainekokonaisuuksia. 

 
ESITYS:  Päätettäneen, että Leena Lahtisen suorittamat soveltavan kielitieteen 

opinnot riittävät uuden kandidaatin (180 op) sivuaineen kokonaisuudeksi. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 

 
 
10. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Pulkkinen, Weckström) 
 
  FL Hannu Pulkkinen on anonut väittelylupaa puolustaakseen journalistiikan 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehtien ulkoasun 
rakenteet ja esitystavat. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti 
professori, YTT Riitta Brusila (Lapin yliopisto) ja päätoimittaja, FT Pekka Mervola. 
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Tutkimuksen pääohjaajina ovat toimineet professori Jaana Hujanen ja professori Raimo 
Salokangas. 

 
  FL Lotta Weckström on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Representations of Finnishness in Sweden. 
Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Jan 
Blommaert ja professori Adrian Blackledge (Birminghamin yliopisto, Iso-Britannia). 
Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut FT, erikoistutkija Sari Pöyhönen. 

 
 ESITYS: Määrättäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Määrättiin. 
 
 

11. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Almonkari, Niemi-Pynttäri, Oravala, Valentini) 
  

FL Merja Almonkari on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Sosiaalinen jännittäminen yliopisto-opiskelussa. 
Tiedekunta määräsi 23.10.2007 ennakkotarkastajiksi dosentti Salli Saaren (Helsingin 
yliopisto) ja professori Raimo Lappalaisen. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Almonkarille (liitteet nro 5 ja 6). 
 
FL Risto Niemi-Pynttäri on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjoittamisen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta 
kirjoittamisesta. Tiedekunta määräsi 3.10.2006 ennakkotarkastajiksi dosentti Jarmo 
Valkolan ja dosentti Tere Vadénin (Tampereen yliopisto). Tarkastajien lausunnot on 
lähetetty FL Niemi-Pynttärille (liitteet nro 7 ja 8). 
                                                           

  FL Juha Oravala on anonut väittelylupaa puolustaakseen taidekasvatuksen 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Kohti elokuvallista ajattelua. Virtuaalisen 
todellisen ontologiasta Gilles Deleuzen ja Jean-Luc Godardin elokuvakäsityksissä.  
Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 14.3.2006 professori Jukka Sihvosen (Turun 
yliopisto) ja 2.10.2007 dosentti Jarmo Valkolan.  Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL 
Oravalalle (liitteet nro 9 ja 10). 

 
  M.A. Chiara Valentini on anonut väittelylupaa puolustaakseen yhteisöviestinnän 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Promoting the European Union. Comparative 
Analysis of EU Communication Strategies in Finland and in Italy. Tiedekunta määräsi 
28.8.2007 ennakkotarkastajiksi professori Günter Bentelen (Leipzigin yliopisto, Saksa) 
ja professori Frank Thevissenin (Vrijen yliopisto, Bryssel, Belgia). Tarkastajien 
lausunnot on lähetetty M.A. Valentinille (liitteet nro 11 ja 12). 

 
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
12. VÄITÖSTILAISUUS (Almonkari, Niemi-Pynttäri) 
  

 FL Merja Almonkari on anonut väittelylupaa puolustaakseen puheviestinnän 
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. 
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 Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.11.2007. Väitöstilaisuus 
pidetään perjantaina 21.12.2007 klo 12 Agoran auditoriossa 1. Vastaväittäjänä toimii 
KT, yliassistentti Leena Penttinen (Joensuun yliopisto) ja kustoksena professori Maarit 
Valo. 

 
 FL Risto Niemi-Pynttäri on anonut väittelylupaa puolustaakseen kirjoittamisen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Verkkoproosa. Tutkimus dialogisesta 
kirjoittamisesta. Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.11.2007. 
Väitöstilaisuus pidetään perjantaina 28.12.2007 klo 12 Blomstedtin salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Tere Vadén (Tampereen yliopisto) ja kustoksena 
professori Tuomo Lahdelma. 

 
 ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
  

13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Ala-Ruona) 
 
 FL Esa Ala-Ruonan musiikkiterapian väitöskirjan Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä 

psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja 
apukeinoja. FL Ala-Ruona puolusti julkisesti väitöskirjaansa 16.11.2007. 
Vastaväittäjänä toimi professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto). Vastaväittäjän ja 
kustoksen lausunnot ovat oheisina (liitteet nro 13 ja 14). 

 
 Professori Jaakko Erkkilä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä. 
 
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 

14. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Ala-Ruona) 
 
 FL (väit.) Esa Heikki Ala-Ruona on anonut, että hänelle myönnettäisiin filosofian 

tohtorin tutkinto. 
 
 PÄÄTÖS: Myönnettiin. 

 
Jyväskylässä 21. marraskuuta 2007 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani  Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 


