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Tiedoksi henkilöstöasioista 
 
 
Irtisanoutumisia  
 
FT Kirsti Friman on irtisanoutunut kielten laitoksen lehtorin virasta, jonka ala on saksan kieli 
(vakanssinro 10691), 1.9.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia. 
 
 
Dekaanin päätöksiä (virkajärjestelyt) 
 
FM Danny De Weerdt on nimitetty kielten laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.4.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on tieteellinen jatkokoulutus. 
FT Tuomas Eerola on nimitetty musiikin laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen 
ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian hanke/ 
Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö (jatkomääräys). 
FT Tuomas Eerolalle on myönnetty palkatonta virkavapautta musiikin laitoksen yliassistentin 
virasta, jonka ala on musiikki (vakanssinro 11170), ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Virkavapauden 
perusteena on Suomen Akatemian hanke.   
FM Rafael Ferrer Flores on nimitetty musiikin laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.1.–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
määräaikainen hanke/Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö (jatkonimitys). 
PhD Antero Holmila on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 15.4.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän kaupungin 
rahoittama hanke/Kartografian tutkimus. 
FM Tiina Häyrinen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä, ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on tutkimustoiminnan kehittäminen ja tutkijakoulutus.   
FM Heikki Junnila on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän kaupungin 
rahoittama hanke/Kartografian tutkimus. 
Rakennusteknikko Henri Kaunismäki on nimitetty historian ja etnologian laitoksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (85 %) ajaksi 16.3.–15.9.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston päätös 0801103365/2009. 
FT Sofia Kotilainen on nimitetty tiedekunnan kanslian tutkijatohtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.4.2009–31.3.2010. Määräaikaisuuden perusteena on tiedekunnan 
tutkimusprofiilin vahvistaminen -hanke.  
FT Maria Lassila-Merisalo on nimitetty viestintätieteiden laitoksen tutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 31.3.2009–31.12.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Tekes-
hanke/Globaalin innovaatiojournalismin haasteet.  
Staatsexamen, SE Petra Linderoos on nimitetty kielten laitoksen yliopistonopettajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on saksan kieli, ajaksi 1.7.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
vuorotteluvapaan sijaisuus/Reukauf.  
FT Vilma Luoma-aho on nimitetty viestintätieteiden laitoksen lehtorin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on yhteisöviestintä (vakanssinro 10697), ajaksi 1.8.–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Hurme. 
FT Tuuli Lähdesmäki on nimitetty tiedekunnan kanslian/hungarologian tutkijatohtorin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2009–31.7.2010.  Määräaikaisuuden perusteena on 
tiedekunnan tutkimusprofiilin vahvistaminen -hanke ja hungarologian tutkimustoiminnan 
koordinointi.  



FT Simo Mikkonen on nimitetty tiedekunnan kanslian suunnittelijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on opetusministeriön 
rahoittama Yrittäjäksi yliopistosta -tohtorikoulutushanke.  
FM Sari Mäkikangas on nimitetty viestintätieteiden laitoksen amanuenssin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 00053) ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
sijaisuus/Mikkola. 
FM Mira Nieminen on nimitetty taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen projektisihteerin 
määräaikaiseen virkasuhteeseen (85 %) ajaksi 1.4.–30.9.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston päätös 0801103402/2009. 
HuK Riikka Purola on nimitetty kielten laitoksen tutkimussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 
(osa-aikainen 55,2 %) ajaksi 1.6.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen lingvistinen perusta.  
FM Kaj Raiskio on nimitetty historian ja etnologian laitoksen tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 12.8.–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian 
projekti/Metsäteollisuusperustaisten liiketoimintamallien nousu, tuho ja uudelleen syntyminen. 
FL Marianne Reukaufille on myönnetty palkatonta virkavapautta kielten laitoksen lehtorin virasta, 
jonka ala on saksan kieli (vakanssinro 10594), ajaksi 1.7.–31.12.2009. Virkavapauden perusteena 
on vuorotteluvapaa. 
FM Johanna Saario on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tohtorikoulutettavan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.4.–31.5.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen 
Akatemian tutkimushanke/Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat (jatkomääräys). 
FM Riitta Saastamoinen on nimitetty viestintätieteiden laitoksen assistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on kulttuurienvälinen viestintä, ajaksi 1.8.–31.12.2009. 
Määräaikaisuuden perusteena on tutkijakoulutus.  
FL Ville Sarkamo on nimitetty historian ja etnologian laitoksen yliassistentin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen, jonka ala on historia, ajaksi 1.8.2009–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on 
Arkistonhallinnan maisteriohjelma. 
KM Sanna Voipio-Huovinen on nimitetty soveltavan kielentutkimuksen keskuksen 
tohtorikoulutettavan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.4.–30.6.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on Suomen Akatemian tutkimushanke/Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat. 
FT Jorma Wilmi on nimitetty historian ja etnologian laitoksen erikoistutkijan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.3.–31.5.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Jyväskylän maalaiskunnan 
historian kirjoittaminen. 
 


