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Nimittäminen 
 
PhD Marita Vos on nimitetty professorin virkaan, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 
10123), 1.1.2007 alkaen. 
FT Pirjo Korkiakangas on nimitetty professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
etnologia (vakanssinro 10794), ajaksi 1.1.2007–31.7.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi kun virka 
vakinaisesti täytetään. 
FL Tommi Jantunen on nimitetty lehtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka ala on 
suomalainen viittomakieli, ajaksi 1.1.2007–31.12.2009. 
 
 
 
Dekaanin ja varadekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FT Pertti Hurme on nimitetty viestintätieteiden laitoksen professorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10845), ajaksi 1.1.–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.  
Tradenomi Jarkko Hänniselle on myönnetty virkavapaus soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen toimistosihteerin virasta (vakanssinro 11324) ajaksi 1.1.2007–31.12.2008. 
Virkavapauden perusteena on Tietohallintokeskuksen määräaikainen atk-suunnittelijan virka. 
Rakennusteknikko Henri Kaunismäki on nimitetty historian ja etnologian laitoksen 
projektisihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on jatkomääräys.  
FM Anna Keränen on sanoutunut irti soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkimusavustajan 
määräaikaisesta virkasuhteesta 1.1.2007 alkaen. 
FM Joanna Kurth on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (AATE). 
FM Sari Kuuva on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian projekti/Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (AATE). 
FM Samu Kytölä on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/FiDiPro-hanke.  
FM Jenni Liikala on sanoutunut irti historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaisesta 
virkasuhteesta 1.1.2007 alkaen. 
FT Vilma Luoma-aho on nimitetty viestintätieteiden laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.1.–31.7.2007. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. 
FT Leena Mikkolalle on myönnetty virkavapaus viestintätieteiden laitoksen amanuenssin virasta 
(vakanssinro 00053) ajaksi 1.1.–31.7.2007. Virkavapauden perusteena on puheviestinnän lehtorin 
viran (vakanssinro 10617) hoito vastaavana aikana. 



FM Mikko Myllykoski on nimitetty musiikin laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on yliassistentin (vakanssinro 13571) 
avoimen viran hoito. 
FT Anne Mäntynen on nimitetty kielten laitoksen yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on kielet (vakanssinro 11177), ajaksi 1.1.–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus. 
Fil. yo Arja Raimi on nimitetty hungarologian harjoittelijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.1.–31.3.2007. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FM Hanna Reinikainen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen amanuenssin (vakanssinro 00053) 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.7.2007. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Mikkola. 
FM Suvi Saarikallio on nimitetty musiikin laitoksen assistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 15.1.–31.5.2007. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/musiikkikasvatuksen professori 
Louhivuoren vuorotteluvapaa. 
Fil. yo Sami Ström on nimitetty humanistisen tiedekunnan kanslian harjoittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.5.2007. Määräaikaisuuden perusteena on harjoittelu. 
FT Johanna Sumiala-Seppänen on sanoutunut irti viestintätieteiden laitoksen tutkijatohtorin 
määräaikaisesta virkasuhteesta 1.1.2007 alkaen. 
FM Anna-Leena Toivanen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–30.6.2007. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian projekti/Kultti, yhteisö, identiteetti. 
FM Marianne Toriseva on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2007. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/FiDiPro-hanke. 
FT Tarja Valkoselle on myönnetty virkavapaus viestintätieteiden laitoksen lehtorin virasta, jonka 
ala on puheviestintä (vakanssinro 10617), ajaksi 1.1.–31.7.2007. Virkavapauden perusteena on 
puheviestinnän professorin viran (vakanssinro 10847) hoito vastaavana aikana.   
FT Heli Valtoselle on myönnetty palkatonta virkavapautta historian ja etnologian laitoksen 
tutkijatohtorin määräaikaisesta virkasuhteesta ajaksi 31.1.–1.7.2007. Virkavapauden perusteena on 
tutkimustyö apurahalla Yhdysvalloissa.   
 


