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Jäsenet:     Läsnä: Päätös:      
Dekaani Maarit Valo, pj.   1 - 13 1 - 13 
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Varadekaani Minna-Riitta Luukka  1 - 13 1 - 13 
Professori Ilmari Vesterinen Ilkka Nummela 1 - 13 1 - 13 
Professori Arja Piirainen-Marsh     -     -   
Professori Jaakko Erkkilä    1 - 13 1 - 13 
Professori Petri Karonen    1 - 13 1 - 13 
Professori Liisa Salo-Lee  Pauline von Bonsdorff 1 - 13 1 - 13 
Professori Jari Ojala   1 - 13 1 - 13  
Lehtori Erja Kosonen    1 - 13 1 - 13 
Professori Anne Pitkänen-Huhta   1 - 13 1 - 13  
Lehtori Bertold Fuchs   1 - 13 1 - 13 
Tutkija Ari Huhta Lehtori Leena Mikkola 1 - 13 1 - 13 
Opiskelija Heidi Hummastenniemi      -    - 
Opiskelija Teemu Häkkinen   2, 4 - 13 2, 4 -11  
Opiskelija Elina Lappalainen      -    -  
Opiskelija Jaana Marin    1 - 13 1 - 11 
Opiskelija Tuure Puurunen   1 - 13 1 - 11 
 
   
Esittelijät:  hallintopäällikkö Matti Myllykoski, myllykos@campus.jyu.fi, puh. 1203 (asiat 1–8) 
   opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä, paarnila@campus.jyu.fi, puh.1204 (asiat 9–13)    
Pöytäkirjanpitäjät:  amanuenssi Anna-Helena Mero, anna-helena.mero@campus.jyu.fi, puh. 1202 (asiat 1–8) 
    osastosihteeri Kaija Pesonen, pesonen@campus.jyu.fi, puh. 1200 (asiat 9–13)  
      

 
1.  KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  Kutsu kokoukseen on lähetetty torstaina 22.5.2008. 
 
  PÄÄTÖS: Todettiin. 
 
 
2.  TIEDOKSI  
 
  Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista. 
  Dekaanin ja hallituksen päätöksiä henkilöstöasioista. 
 
 
3. 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 
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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. 
 
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 
 
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. Hakija Olssonin huomautus oli 
tiedekuntaneuvoston kokouksen 14/20.11.2007 liitteenä nro 1. 

 
Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 
esittelylistan 7/13.5.2008 liitteenä nro 1. 

  
  Asetuksen (1581/97) 9 §:n mukaan asiantuntijoiden annettua lausuntonsa 

ehdollepanoviranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa opetusnäytteen. 
   

Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.5.2008, että viran opetusnäytetilaisuus 
pidetään tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tiistaina 27.5.2008 klo 12.15 
alkaen luentosalissa C 3, ja että opetusnäytettä kutsutaan pitämään asiantuntijoiden 
ehdokassijoille asettamat hakijat Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala ja Snellman. 
 
Dekaani hyväksyi 21.5.2008 tekemällään päätöksellä hakijoiden opetusnäytteet: 
 
PhD Pertti Anttonen Etnopoetiikka etnologian metodina 
FT Pirjo Korkiakangas Etnologia ja muisti – nykyisyys ja menneisyys 
FT Helena Ruotsala Kulttuuriperinnön moninaiset kasvot 
FT Hanna Snellman Diasporan käsitteestä. 
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 ESITYS: Kuultaneen ja arvosteltaneen hakijoiden Anttonen, Korkiakangas, Ruotsala 
ja Snellman opetusnäytteet. 

 
 PÄÄTÖS: Kuultiin hakijoiden opetusnäytteet ja arvosteltiin ne seuraavasti:  
   
  PhD Pertti Anttonen hyvä 
  FT Pirjo Korkiakangas hyvä 
  FT Helena Ruotsala hyvä 
  FT Hanna Snellman erinomainen. 
 
 
4. FT JUKKA-PEKKA PURON HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
 Vireille 2.10.2007 
 

FT Jukka-Pekka Puro on jättänyt 17.9.2007 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 
nimitettäisiin puheviestinnän dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan.   

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 

       
Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  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. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
Vaadittava kyky ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston 
hallintojohtosäännössä 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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.  

  
Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 2.10.2007 puheviestinnän dosentuuria 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi professori 
Pekka Isotaluksen (Tampereen yliopisto) ja emeritusprofessori Matti Leiwon antamaan 
lausuntonsa FT Jukka-Pekka Puron tieteellisestä pätevyydestä. 
 
Molemmat asiantuntijat katsoivat FT Puron tieteellisesti päteväksi puheviestinnän 
dosentuuriin. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet katsoivat kokouksessaan 
4/11.3.2008 FT Puron tieteellisesti päteväksi puheviestinnän dosentuuriin. 
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Dosentuurin opetusnäytetilaisuus järjestettiin 26.5.2008. FT Puron opetusnäytteen aihe 
oli Uusi retoriikka puheviestinnän näkökulmasta. Opetusnäytteen arvostelulautakunta 
esittää, että FT Puron opetusnäyte hyväksyttäisiin arvolauseella hyvä (liite nro 1). 
 
ESITYS:  1. Hyväksyttäneen opetusnäyte arvolauseella hyvä. 

2. Todettaneen, että FT Purolla on asetuksen (115/98) 8 §:n edellyttämä 
hyvä opetustaito, opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava kielitaito ja 
että hän täyttää kaikki dosentilta edellytettävät kelpoisuusehdot. 

3. Nimitettäneen FT Jukka-Pekka Puro puheviestinnän dosentiksi 
1.6.2008 alkaen.   

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

 
 
5. FT SIRKKU KOTILAISEN HAKEMUS DOSENTIKSI  
 
  Vireille 5.2.2008 
 
  FT Sirkku Kotilainen on jättänyt 22.1.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan nykykulttuurin dosentiksi, erityisalana lapset, 
nuoret ja media. 

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  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. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen 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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 
 

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 5.2.2008 nykykulttuurin dosentuuria, 
erityisalana lapset, nuoret ja media, opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja 
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valitsi asiantuntijoiksi professori Jukka Sihvosen (Turun yliopisto) ja yliassistentti, FT 
Urpo Kovalan antamaan lausuntonsa FT Sirkku Kotilaisen tieteellisestä pätevyydestä.  
 

  Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat liitteenä nro 2. Molemmat asiantuntijat 
katsovat FT Sirkku Kotilaisen tieteellisesti päteväksi nykykulttuurin dosentuuriin, 
erityisalana lapset, nuoret ja media. 
 
Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi 29.5.2008 klo 12.15 alkaen 
Juomatehtaan auditoriossa JT 120. FT Kotilainen esittää opetusnäytteensä aiheeksi Lapsi 
toimijana mediasuhteissaan: lähestymistapoja tutkimuksessa.  

 
 ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä). 

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka. 
3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori Erkki 

Vainikkala, pj., professori Raine Koskimaa, yliassistentti Hanna 
Pirinen, tohtorikoulutettava Terhi Skaniakos ja amanuenssi Tellervo 
Helin, siht. 

 
 PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka, Luukka, 

Nummela, Erkkilä, Karonen, von Bonsdorff, Ojala, Pitkänen-Huhta ja 
Valo katsoivat FT Kotilaisen tieteellisesti päteväksi. 

  2. Esityksen mukainen. 
  3. Esityksen mukainen. 
 
 
6.  FT MIKHAIL MIKHAILOVIN HAKEMUS DOSENTIKSI 
 
 Vireille 27.5.2008 
 
  FT Mikhail Mikhailov on jättänyt 12.5.2008 tiedekunnalle anomuksen, että hänet 

nimitettäisiin humanistiseen tiedekuntaan venäjän kielen ja kulttuurin, erityisesti 
korpuslingvistiikan dosentiksi. 

 
Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää 
henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin 
osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. 

 
Hakijan tieteellisestä pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. 

 
Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä 
tarpeettomana. 
       

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun asetuksen 
(463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä 
suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  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. Kyky ymmärtää 
ruotsin kieltä on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. 
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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. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan. 
 

  Kielten laitos pitää dosentuuria opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 
 

  ESITYS: 1. Todettaneen, että venäjän kielen ja kulttuurin, erityisesti 
korpuslingvistiikan dosentuuri, on opetuksen ja tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen. 

2. Valittaneen asiantuntijoiksi professorit Lars Borin (Göteborgin 
yliopisto) ja Inkeri Vehmas-Lehto (Helsingin yliopisto) antamaan 
lausuntonsa FT Mikhail Mikhailovin tieteellisestä pätevyydestä. 

 
  PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen. 
   2. Esityksen mukainen. 
 
 
7. VIRANHOITOJÄRJESTELYT  

  
  Kielten laitoksen johtaja Bertold Fuchs esittää, 

että Ph.D. Åsa Palviainen nimitettäisiin yliassistentin määräaikaiseen virkasuhteeseen, 
jonka ala on ruotsin kieli, ajaksi 1.8.2008–31.7.2009. Määräaikaisuuden perusteena on 
avoimen viran hoito (ruotsin kielen professorin virka, vakanssinro 00105/Muittari). 
Laitoksen johtajan esitys on liitteenä nro 3. 
 
että FT Minna Suni nimitettäisiin tutkijatohtorin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.8.2008–31.7.2010. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti n:o 
7121467/Haltuunoton dialogit: Dialoginen näkökulma kielen oppimiseen ja 
opettamiseen. 

 
  Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja Tarja Nikula esittää, 

että FL Joanna Anckar nimitettäisiin tohtorikoulutettavan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ajaksi 1.7.–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen 
tutkijakoulupaikka. 
että FL Tuija Hirvelä nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 
1.9.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian projekti/ 
Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat -hanke (2007–2009) ja yleisten kielitutkintojen 
kehittämissuunnitelman toimeenpano vuosien 2008–2009 aikana.   
 
Viestintätieteiden laitoksen johtaja Tarja Valkonen esittää, 
että FM Riitta Liimatainen nimitettäisiin toimistosihteerin määräaikaiseen 
virkasuhteeseen (vakanssinro 11229) ajaksi 26.7.2008–31.12.2009. Määräaikaisuuden 
perusteena on sijaisuus/Taulio.  
 
ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen. 
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8. LUKUVUODEN 2008–2009 TYÖSUUNNITELMAT  
 

Laitokset ovat esittäneet liitteen nro 4 mukaiset lukuvuoden 2008–2009 työsuunnitelmat 
hyväksyttäväksi. 

 
  ESITYS:  Hyväksyttäneen lukuvuoden 2008–2009 työsuunnitelmat.  
  
 PÄÄTÖS: Hyväksyttiin pienin tarkennuksin. 
 
 
9. OIKAISUPYYNTÖ OPISKELIJAVALINNASTA (Onyebuchi Ezeugo)  
 

Onyebuchi Ezeugo (Nigeria) on määräaikaan mennessä tehnyt oikaisupyynnön 
ulkomaalaisvalinnan päätöksestä, jossa hänelle ei myönnetty hakemaansa opinto-
oikeutta yhteisöviestintään sekä suomen kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin. 
Varadekaanin asiaa koskeva päätös tehtiin 16.4.2008, perusteluna opiskelun kannalta 
riittämätön kielitaito (suomi ja/tai englanti). Oikaisupyyntö on oheisena (liite nro 5).     
 
Ezeugo olettaa, että kielteinen päätös on tehty puutteellisesti osoitetun englannin kielen 
taidon perusteella. Olennaisempi syy on kuitenkin se, että kandidaattitason opinnot 
yhteisöviestinnässä ja etenkin maisteriopinnot suomen kielessä edellyttävät hyvää 
suomen kielen taitoa, jota hänellä ei ole lainkaan. Yliopiston hallituksen 13.6.2007 
hyväksymien yleisten valintaperusteiden mukaan kandidaattiopinnot edellyttävät hyvää 
suomen kielen taitoa, lukuun ottamatta tiettyjen vieraiden kielten opiskelua. Ezeugolla ei 
myöskään ole bachelor-tason tutkintoa, jonka perusteella hänet voitaisiin hyväksyä 
suoraan maisteriopintoihin.    
 
ESITYS: Päätettäneen, että oikaisupyyntö ei anna aihetta muuttaa tehtyä 

valintapäätöstä. 
 
PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.   

 
 
10. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Särkkä) 
 
  FL Timo Särkkä on anonut väittelylupaa puolustaakseen yleisen historian väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Hobson’s Imperialism. A Study in Late-Victorian Political 
Thought. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti professori Jörn 
Leonhard (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Saksa) ja professori Michael Freeden 
(Mansfield College, Oxford, Englanti). Tutkimuksen pääohjaajana on toiminut D.Phil., 
yliassistentti Anssi Halmesvirta. 

 
  ESITYS: Määrättäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Määrättiin. 
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11. VÄITÖSTILAISUUS (Pécsi, Weckström) 
 
  FL Rita Pécsi on anonut väittelylupaa puolustaakseen musiikkitieteen väitöskirjaksi 

tarkoitettua tutkimustaan Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével: Egy zenei nevelési 
koncepció bemutatása (Förderung der emotionalen Intelligenz durch Musik. Eine 
Erziehungsmethode durch Musik). Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston 
kokouksessa 13.5.2008. Väitöstilaisuus pidetään keskiviikkona 18.6.2008 klo 12 salissa 
M 007 (Musica). Vastaväittäjänä toimii professori Csilla Gábor (Kolozsvarin yliopisto, 
Romania) ja kustoksena professori Matti Vainio. 

 
  FL Lotta Weckström on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan kielitieteen 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Representations of Finnishness in Sweden. 
Väittelylupa myönnettiin tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.4.2008. Väitöstilaisuus 
pidetään keskiviikkona 18.6.2008 klo 12 Paulaharjun salissa (Villa Rana). 
Vastaväittäjänä toimii professori Jan Blommaert ja kustoksena professori Tarja Nikula.  

 
  ESITYS: Hyväksyttäneen. 
 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
12. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN  (Haikari)  
 
  FL Janne Haikari on anonut väittelylupaa puolustaakseen Suomen historian 

väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan Isännän, Jumalan ja rehellisten miesten edessä: 
Vallankäyttö ja virkamiesten toimintaympäristöt 1600-luvun satakuntalaisissa 
maaseutuyhteisöissä. Tiedekunta määräsi ennakkotarkastajiksi 5.2.2008 suostumuksensa 
mukaisesti FD, universitetslektor György Novákyn (Historiska institutionen, Uppsalan 
yliopisto) ja dosentti Jari Eilolan. Tarkastajien lausunnot on lähetetty FL Haikarille ja 
toimitetaan oheisina tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 6 ja 7). 

   
  PÄÄTÖS: Myönnettiin. 
 
 
13. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kecskeméti) 
 
  FM István Kecskemétin museologian väitöskirjan Papyruksesta megabitteihin. Arkisto ja 

valokuvakokoelmien konservoinnin prosessin hallinta hyväksyminen. FM Kecskeméti 
puolusti julkisesti väitöskirjaansa 28.3.2008. Vastaväittäjien lausunnot on lähetetty FM 
Kecskemétille ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liitteet nro 8 ja 9). 

 
  Tilaisuuden kustos, professori Janne Vilkuna toteaa lausunnossaan, että 

väitöstilaisuudessa noudatettiin perinteisiä akateemisia tapoja. Väittelijän 
audiovisuaalisesti kuvitetun lectio praecursorian jälkeen vastaväittäjät kävivät pääasiassa 
englanniksi läpi työn teoreettista viitekehystä, museologian ja konservoinnin 
käsitteistöä, metodisia ratkaisuja ja tuloksia. Käyty keskustelu osoitti, että väittelijä 
hallitsee erinomaisesti oman tutkimusalueensa.  

 
  Professori Janne Vilkuna esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 

erinomainen. 
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  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. 
 
 
 
Jyväskylässä 28. toukokuuta 2008 
 
 
Vakuudeksi 
Puheenjohtaja, dekaani   Maarit Valo 
 
 
 
Esittelijä, hallintopäällikkö  Matti Myllykoski 
 
 
 
Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä 
 


