
Jyväskylän yliopisto     
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 
 
Tutkimus 
Vuonna 2008 laitos on jatkanut työtä tutkimusstrategiassa määritellyillä painopistealueilla:  
1. Taiteen tulkinta, ilmaisu ja kokeminen, 2. Kulttuuriperintö, nykykulttuuri ja teknologia, 3.Lasten- 
ja nuortenkulttuuri. 
Painopistealueita on uudelleenarvioitu, mutta laitos ei ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi kaventaa 
fokustaan, sillä valitut alueet tarjoavat hyvän lähtökohdan laitoksen useamman tieteenalan 
yhteiselle kehittämiselle. Tutkimuksen alueella saavutetut hyvät tulokset puolustavat valittua linjaa. 
 
Ulkopuolinen tutkimusrahoituksen osalta useat hankkeet päättyivät, mutta myös uusia käynnistyi, 
kuten erikoistutkija Sirkku Kotilaisen SA-hanke Globaali ja vertaileva tutkimus nuorten 
mediaosaamisesta (2009-2011, 300 000€). Suurimmista hankkeista jatkavat professori Annika 
Waenerbergin johtama AATE - Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (2006-2009) 
sekä professori Pauline von Bonsdorffin johtama Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja lasten 
elämismaailma, Rum för barn. Konstnärliga praktiker och barns livsvärld (2007-2010).  
 
Tutkimusrahoituksen päälähde on ollut Suomen Akatemia, mutta rahoitusta on haettu enenevissä 
määrin myös muista lähteistä, kuten EU:sta. Sisä-Suomen yliopistoallianssin kärkihankkeista laitos 
on mukana Agora Centerin koordinoimassa Tulevaisuuden oppimisen tutkimuskeskittymä ja 
Digitaalisten pelien tutkimuksen kehittämisohjelmassa. Ulkopuolisella tutkimusrahoituksella 
työskentelee laitoksessa kolmisenkymmentä väitöskirjatutkijaa. 
 
Laitoksen tutkimusyksikköistä Nykykulttuurin tutkimuskeskus on jatkanut aktiivista tukimus-, 
konferenssi-, seminaari- ja julkaisutoimintaansa. Sen yhteyteen on perustettu kuluvana vuonna 
Kulttuurintutkimuksen seura ry. Kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin tutkimusinstituutissa on 
työskennelty väitöstutkimusten parissa sekä osallistuttu julkaisutoimintaan ja 
tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen. 
 
Vuonna 2008 laitos järjesti Jyväskylässä kuusi kansainvälistä ja viisi kansallista tieteellistä 
seminaaria tai konferenssia. 
 
Julkaisutoiminta on ollut aktiivista ja sitä on strategian mukaisesti kohdistettu yhä enemmän 
kansainväliseen julkaisemiseen, minkä tukemiseen on myönnetty kielentarkastustukea. Myös 
kansainvälisiin konferensseihin osallistumista on tuettu taloudellisesti.  
 
  
Koulutus 
Laitoksen tutkintotavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vanhan tutkintojärjestelmän mukaisten 
tutkintojen loppuminen näkyi Taikussakin maisterintutkintojen määrän kasvuna (81). 
Merkillepantavaa oli myös jatkotutkintojen määrän vakiintuminen korkealle tasolle (10).  
 
a) Jatkokoulutus  
Jatko-opintoja voi suorittaa digitaalisessa kulttuurissa, hungarologiassa, kirjallisuudessa, 
kirjoittamisessa, museologiassa, nykykulttuurin tutkimuksessa, taidehistoriassa ja 
taidekasvatuksessa. Tohtorin tutkinnot jakaantuvat melko tasaisesti eri oppiaineisiin. Digitaalisessa 
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kulttuurissa ensimmäiset väitöskirjat ovat vielä tekeillä, mutta esimerkiksi hungarologia näyttää 
vakiinnuttaneen asemansa merkittävänä jatko-opintoaineena (3 väitöstä). 
 
Laitos on panostanut edelleen tiedekunnan ja rehtorin ohella jatko-opiskelijoiden stipendeihin ja 
tutkimusvirkoihin. Säätiöiden apurahat ovat olleet merkittävä tekijä, mutta jatko-opiskelijoiden 
poikkeuksellisen suuri määrä (n. 130) osoittaa, että potentiaalisia väittelijöitä on liikaa suhteessa 
rahoitusinstrumentteihin. Uusien jatko-opiskelijoiden rekrytointiin onkin ryhdytty kiinnittämään 
aiempaa enemmän huomiota. 
 
Jatko-opintoaineissa on vakiintunut seminaarikäytäntö, ja sen lisäksi nykykulttuuri koordinoi 
monitieteistä tiistaiseminaaria, järjestää kansainvälisiä kesäkouluja sekä uutena toimintana 
englanninkielistä jatkokoulutusseminaaria. 
 
Laitos on mukana kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisessa tutkijakoulussa, jota koordinoi 
Helsingin yliopisto, taidehistorian valtakunnallisessa tutkijakoulussa, jota koordinoi Helsingin 
yliopisto ja vuonna 2007 käynnistyneessä Musiikin ja näyttämötaiteen tutkijakoulussa 
(Kansanmusiikin ja populaarimusiikin tohtorikoulutusohjelma), jota koordinoi Sibelius-Akatemia.  
 
Jatko-opiskelijoille on myönnetty tukea kansainvälisten artikkeleiden käännöskuluihin sekä 
konferenssiosallistumiseen. 
 
b)Peruskoulutus 
Laitoksen pääsykoeoppiaineita ovat kirjallisuus, taidehistoria ja taidekasvatus. Vuonna 2008 olivat 
hakijamäärät kasvussa taidehistorian ja taidekasvatuksen yhteishaussa, mutta kirjallisuudessa oli 
pientä laskua. Tutkintojen suoritusmäärät suhteessa sisäänottoon ovat poikkeuksellisen korkeita, 
mikä osoittaa, että laitoksen opiskelijoista merkittävä osa tulee suoraan maisterinopintoihin. 
Kaksiportaista tutkintojärjestelmää hyödynnetään intensiivisesti. Erityisenä piirteenä on voitu 
havaita, että Taikusta on tullut epävirallinen konservointialan jakokoulutuspaikka, sillä merkittävä 
osa taidehistorian maisteritason opiskelijoista on kandidaattitasoisen konservaattoritutkinnon 
suorittaneita. 
 
Laitoksessa on toiminut englanninkielinen maisteriohjelma Master’s  Programme in Digital 
Culture ja laitos on osallistunut sekä kulttuuripolitiikan koordinoimaan kulttuuripolitiikan 
maisteriohjelmaan sekä vuoden 2008 alussa käynnistyneeseen, historian ja etnologian laitoksen 
koordinoimaan arkistonhallinnan maisteriohjelmaan. 
 
Peruskoulutukseen liittyvä harjoittelu on osoittautunut merkittävästi työllisyyttä edistäväksi 
toiminnaksi. Harjoittelukuukausien määrä on vakiintunut 80-90 välille, mutta laitoksen omista 
varoista maksamat kuukaudet ovat hiukan vähentyneet. Työelämäkontaktien laajentaminen on 
tiedostettu, mutta taloussuhdanteiden heikkeneminen vuoden jälkipuoliskolla on vaikeuttanut 
uusien avausten syntymistä. 
 
Opetuksen kehittämiseksi perustettu työryhmä on työskennellyt pedagogisen johtajan johdolla. 
Erityisenä haasteena on ollut Taikun yhteisen opetuksen kysymykset. Koko laitoksen yhteinen 
opetuksen kehittämispäivä järjestettiin 25.4.2008. 
 
Taidehistoria ja kirjallisuus ovat osallistuneet Turun yliopiston koordinoimaan taiteiden 
tutkimuksen valtakunnallisen virtuaaliopetushankkeeseen. Taiku on valtakunnallisen semiotiikan 
verkostoyliopiston yhteyslaitos. 
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Laitoksen sisäinen toimivuus 
Laitosneuvosto on kokoontunut kuukausittain. Suunnittelu- ja kehittämistehtäviä on delegoitu 
laitosneuvoston asettamille työryhmille (johtoryhmä, opetuksen kehittämisryhmä, laaturyhmä ja 
Master’s Degree Programme in Digital Culture – johtoryhmä). Laitoksen johtajana toimi heinäkuun 
loppuun saakka yliassistentti Hanna Pirinen, ja varajohtajana professori Pauline von Bonsdorff. 
Uudeksi johtajaksi valittiin professori Heikki Hanka, ja varajohtajaksi yliassistentti Tarja Pääjoki. 
 
Laitos toimii kahdessa toimipisteessä kun Nykykulttuurin tutkimuskeskus muutti syksyn alussa 
Ylistönmäen tiloista Juomatehtaalle. Taloudellisen tilanteen edellyttämiin säästöihin on päästy 
tilankäyttöä rationalisoimalla. Mediateekin kirjavalikoimaa on karsittu ja varastotiloista viety 
aineistoja kirjastoon ja yliopiston museoon. Myös A-rakennuksen kirjastosta on päätetty luopua ja 
keskittää toimintoja pääkirjaston vastuulle. Laitokseen tilattavien aikakauslehtien määrää on 
supistettu. 
 
Humanistisen tiedekunnan 50-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettiin 10.10.-11.10.2008 Taikun 
oppiaineitten yhteenlasketusta iästä johdettu 200-vuotisjuhla. Alumnitoimintaan suuntautunut 
Taiku-juhla pidettiin yhdessä ainejärjestöjen kanssa.  
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
Laitos on hoitanut yhteiskuntasuhteitaan yhteistyössä kulttuuri- ja taidealan sidosryhmien kanssa ja 
palvellut asiantuntijaorganisaationa erityisesti kulttuuriperintöä sekä siihen liittyvää hallintoa 
koskevissa asioissa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Henkilökunnan edustajat ovat 
hoitaneet monialaisesti tieteellisten seurojen ja yhdistysten johto- ja luottamustehtäviä sekä 
osallistuneet asiantuntijoina erilaisiin koulutus- ja tiedotustehtäviin.  
 
Koululaitokseen suuntautuvaa toimintaa on toteutettu vastaamalla äidinkielen ja kirjallisuuden 
aineenopettajien koulutuksesta yhdessä kielten laitoksen, viestintätieteiden laitoksen, OKL:n ja 
normaalikoulun kanssa. Kirjallisuus-oppiaineella on Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 
instituutin jäsenyys. 
 
Kuluneen vuoden aikana järjestetyt kongressit ja seminaarit ovat vakiinnuttaneet Taikun asemaa 
monitieteisenä koulutus- ja tutkimusyksikkönä. 
 
Kulttuurin tutkimuksen verkosto, jonka varapuheenjohtaja ja sihteeri toimivat Nykykulttuurin 
tutkimuskeskuksessa, edistää monitieteistä ja monialaista kulttuurintutkimusta Suomessa. Verkosto 
toimii Suomen eri tiede- ja taideyliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa 
kulttuurintutkimusta tekevien tutkijoiden yhteyssiteenä ja jatkokoulutuksen foorumina. Verkosto 
julkaisee yhdessä keskuksen kanssa Kulttuurintutkimus-lehteä. 
 
Laitos tarjoaa yhteistyötoiminnassaan tieteellisen näkökulman taide- ja kulttuurialaan. Yhteistyö 
lastenkulttuurin alalla toimivan Jyväskylän kaupungin ja lähikuntien Kulttuuriaitta-hankkeen sekä 
valtakunnallisen Taikalamppu-verkoston kanssa on jatkunut edelleen vilkkaana. 
 
Alueelliseen kehittämiseen laitos on osallistunut työskentelemällä keskisuomalaisen luovan alan 
kehittämisstrategian laadintaan Luomus-ryhmässä yhteistyössä Jykes Oy:n, ammattikorkeakoulun, 
kaupungin, Keski-Suomen liiton ja alueen yrittäjien kanssa. Maakunnalliseen 
kulttuuriympäristötyöhön on osallistuttu MAKU-ryhmässä yhdessä Keski-Suomen 
ympäristökeskuksen, Keski-Suomen museon, TE-keskuksen maaseutuosaston, ProAgria Keski-
Suomen maaseutukeskuksen, Metsähallituksen, Keski-Suomen metsäkeskuksen, Keski-Suomen 
tiepiirin, Keski-Suomen kylät ry:n, MTK:n ja Lapuan hiippakunnan kanssa. 
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Liite 1. Sekä haettujen (h) että myönnettyjen (m) perus-, aine- ja syventävien opintojen 
sivuaineoikeuksien määrä oppiaineittain vuonna 2008 (h/m)  
 
a) oman laitoksen opiskelijat perus  aine syventävät 

digitaalinen kulttuuri  ei ole  ei ole - 
hungarologia  ei ole  ei ole - 
kirjallisuus  -  - 1 
kirjoittaminen  ei ole  ei ole - 
museologia  vapaa  vapaa 1 
taidehistoria  vapaa  vapaa 1 
taidekasvatus  vapaa  vapaa - 
 

b) humtdk:n muiden lait. Opiskelijat perus  aine syventävät 
digitaalinen kulttuuri  ei ole  ei ole - 
hungarologia  ei ole  ei ole - 
kirjallisuus  14/11  18 17 
kirjoittaminen  ei ole  ei ole - 
museologia  vapaa  - - 
taidehistoria  -  1 3 
taidekasvatus  -  - - 
 

c) muiden tiedekuntien opiskelijat perus  aine syventävät 
digitaalinen kulttuuri  ei ole  ei ole - 
hungarologia  ei ole  ei ole - 
kirjallisuus  16/13  6 1 
kirjoittaminen  ei ole  ei ole - 
museologia  vapaa  - - 
taidehistoria  -  1 - 
taidekasvatus  -  2 - 
 

 
Liite 2. Opiskelijoiden työharjoittelu 
 
a) harjoitteluun osallistuneiden opiskelijoiden määrä ja suoritetut harjoittelukuukaudet 
taidehistoria 4 opiskelijaa 12 kuukautta 
taidekasvatus 3 opiskelijaa 9 kuukautta 
kirjallisuus 4 opiskelijaa 12 kuukautta 
kirjoittaminen 3 opiskelijaa 9 kuukautta 
 
b) laitoksen varoista maksetut tai laskutetut harjoittelukuukaudet 
taidehistoria 4 
taidekasvatus 3 
kirjallisuus 3 
kirjoittaminen 1 
  
c) ulkopuolisten työnantajien maksamat harjoittelukuukaudet  
(ulkopuoliseksi työnantajaksi lasketaan tässä myös yliopiston muut yksiköt) 
taidehistoria 8 
taidekasvatus 6 
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kirjallisuus 9 
kirjoittaminen 5 
  
d) palkattomat harjoittelukuukaudet 
kirjoittaminen 9  
museologia 27    
 
Liite 3. Luettelo vuonna 2008 käynnissä olleista eli rahoitusta saaneista tutkimushankkeista  
 

Hanke Rahoittajat Vastuullinen tutkija 
Changing Faces. Photographing the 
changing expressions of European 
Culture  

OPM, Taiteen keskustmk,  
EU/Muut 

Kimmo Lehtonen 

Kultti, yhteisö, identiteetti  SA  Tuomo Lahdelma 
Versions to the Letter:   
Repetition and the Literary Difference  

SA  Mikko Keskinen 

Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja 
taiteen historia (AATE)  

SA  Annika Waenerberg 

Kirjaimellisia versioita: toisto ja 
kirjallinen ero  

SA  Mikko Keskinen 

Tilaa lapsille. Taiteelliset käytännöt ja 
lasten elämismaailma. Rum för barn. 
Konstnärliga praktiker och barns 
livsvärld. Lasten ja nuorten kulttuuri 

SA  Pauline von Bonsdorff 

Kans.väl. lasten kirjallisuuden ja 
kulttuurin konferenssi – Metamorfoo-
sien tilat lasten kirjallisuudessa ja 
kulttuurissa  

SA  
Taiteen keskustmk  
SKR 

Leena Kirstinä, Sanna 
Lehtonen 

Uusi suomalainen elokuva ja 
melankolian maisemat  

Koneen säätiö Kaisa Hiltunen 

Kaunokirjallisuuden synty JYS, Pekka Salojärvi –rahasto Tuomo Lahdelma, Risto 
Niemi-Pynttäri 

Väitöskirjatyö Emil Aaltosen säätiö Elina Jokinen 
Väitöskirjatyö  Wihurin säätiö, Alfred 

Kordelinin rahasto, 
Letterstedtska föreningen 

Ebraham Pournazaree 

Väitöskirjatyö SKR Keski-Suomen rahasto Juri Joensuu 
Väitöskirjatyö  Meritan taidesäätiö, Alfred 

Kordelinin rahasto 
Elina Sopo 

Väitöskirjatyö Wihurin säätiö Irma Hirsjärvi 
Väitöskirjatyö Kordelinin rahasto Outi Oja 
Väitöskirjatyö OPM/SA Tuulia Toivanen 
Väitöskirjatyö 
 

SKR Keski-Suomen rahasto Lea Pennanen 

Väitöskirjatyö 
 

Koneen säätiö 
Niilo Helanderin säätiö 

Sirke Ruokokoski 

Väitöskirjatyö Niilo Helanderin säätiö Kaisa Mäki-Petäjä 
Väitöskirjatyö Niilo Helanderin säätiö Päivi Takala 
Väitöskirjatyö Wihurin säätiö Päivi Venäläinen 
Väitöskirjatyö OPM / SA Terhi Skaniakos 
Väitöskirjatyö SKS Kirsi Nikulainen 
Väitöskirjatyö OPM / SA Ulla Pohjamo 
Väitöskirjatyö Helanderin säätiö Kalle Kangaspunta 
Väitöskirjatyö SKR Antti Vallius 
Väitöskirjatyö SA/Tekes Sari Kuuva 
Väitöskirjatyö SA Mikko Pirinen 
Väitöskirjatyö Emil Aaltosen säätiö Lauri Ockenström 
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Väitöskirjatyö Wihurin säätiö Satu Kähkönen 
Väitöskirjatyö Koneen säätiö Katja Fält 
Väitöskirjatyö SKR Paula Mäkelä 
Väitöskirjatyö OPM/SA Anna Hjorth 
Väitöskirjatyö SA Johanna Kurth 
Väitöskirjatyö Koneen säätiö Ari Häyrynen 
Väitöskirjatyö Wihurin säätiö Riikka Mahlamäki-

Kaistinen 
Väitöskirjatyö SKR Anna Pehkoranta 
 
 

Liite 4. Laitoksen vuonna 2008 Jyväskylässä järjestämät tieteelliset kongressit ja tieteelliset 

päivät  

 
Nimi Aika Paikka Koulu- 

tusala 
Osallistujat 
Kotimaa/ 
ulkomaat 

Osall. 
Maiden 
lkm + 
Suomi 

Kansainvälinen lasten 
kirjallisuuden ja kulttuurin 
konferenssi. Metamorfoosien 
tilat lasten kirjallisuudessa ja 
kulttuurissa 

17-19.1.2008 Taiku/JY Taiku/ 
Kirjallisuus 

100/36 18 

Nature and culture – 
addressing the boundary. 
Luonto ja kulttuuri – 
rajatyötä. Kulttuurin 
tutkimuksen 15. kesäkoulu 

2.-6.6.2008 Taiku/JY Taiku/nyky- 
kulttuurin 
tutkimus 

19/1 2 

Taiku 200 vuotta: 
Rajattomasti kulttuuria 

10.10.2008 Taiku/JY Taikun  
oppiaineet 

85/4 4 

Kertomuksen tutkimuksen 
päivät 2008: Murtuva 
kertomus 

1.-2.2.2008 Taiku/JY Taiku/Nyky- 
kulttuurin 
tutkimus 

82/1 2 

Kirjoittamisen koulutus-
ohjelman  Nietzsche-tee-
mainen jatkokoulutus-
kollokvio 

8.4.2008 Taiku/JY Taiku/ 
kirjoitta- 
minen 

20/6 2 

Taiteelliset käytännöt, lasten 
elämismaailma ja toimijuus. 
Mitä on taide? 3. seminaari 

10.6.2008 Taiku/JY Taiku/taide- 
kasvatus 

15 1 

Body, memory and creativity. 
Nordforsk-verkoston The 
Bodily Turn tapaaminen 

 5-7.9.2008 Taiku/JY Taiku/taide- 
kasvatus 

11/11 5 

4. kulttuuritutka-seminaari 7.-8.11.2008 Taiku/JY Taiku/taide- 
kasvatus 

125 1 

Mediataideseminaari 20.11.2008 Taiku/JY Taiku/digi-
taalinen 
kulttuuri, 
taidehisto-
ria, taidekas- 
vatus 

75 1 

Mitä museo myy? XII valta-
kunnallinen museologian 
seminaari 

3.-4.4.2008 Taiku/JY Taiku/Mu-
seologia 

125 1 

Mediakasvatus nyt 28.11.2008 Taiku/JY Taiku/Nyky- 
kulttuurin  
tutkimus 

32 1 
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Liite 5.  Tieteen rajapinnoilla syntyneet innovaatiot ja/tai yhteisjulkaisut 

 

 
Nimi Tyyppi Ala(t) 
Asiakirjahallinnan maisteriohjelma Koulutus Historia, etnologia, taidehistoria, 

informaatiotutkimus 
Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma Koulutus Taideaineet ja kulttuuripolitiikka 
Kirjoittajakoulutus Tutkimus/koulutus Kirjallisuus ja muut tieteenalat 
Konservaattoreiden tohtorikoulutus Tutkimus/koulutus Museologia ja taidehistoria 
Taidehistoria ja kognitiotiede Tutkimus JY/taidehistoria ja kognitiotiede, 

Granadan taideakatemia 
Kultti, yhteisö, identiteetti –
tutkimushanke 

Tutkimus Nykykulttuuri, politiikan tutkimus, 
hungarologia 

Kulttuuriperinnön mallintaminen, 3D Tutkimus Taidehistoria, digitaalinen kulttuuri, 
museologia/heritologia 

Avoin lähdekoodi 
kulttuurihistoriallisen aineiston 
dokumentoinnissa 

Tutkimus Digitaalinen kulttuuri, taidehistoria, 
museologia/heritologia 

KULKEMA-tutkijakouluhanke, 
kestävä kehitys ja maaseudun 
monimuotoisuuden säilyttäminen 

Tutkimus Jyväskylän yliopiston taide- ja 
kulttuuriaineet / Joensuun yliopisto 

Monitieteinen lastenkulttuurihanke Tutkimus Mukana oikeus-, talous-, lääke-, 
kasvatus- ja humanistisia tieteitä. Myös 
Pohjoismainen yhteistyöverkosto 

Monitieteinen, kansainvälinen 
tutkijaseminaari 

Tutkimus Nykykulttuuri ja yliopiston muut 
oppiaineet taiteen, kulttuurin ja 
yhteiskunnan alalta 

Kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin 
tutkimusinstituutin avoin kuvapankki 

Tutkimus JY/taidehisoria ja HY/käytännöllisen 
teologian laitos 

Crossing Art Worlds and the Digital 
(Coreaa-hanke) 

Yhteisjulkaisu Kulttuuripolitiikka, sosiologia, 
taidehistoria 

 
 
Liite 6. Luettelo laitoksen keskeisimmistä strategisista kumppanuuksista  
 

Laitos Tut- 
kimus 

Ope- 
tus 

 Jul- 
 kaisu         

Yht. pro-      
jekti/hanke 

Opettaja/           
tutkijavaihto  

Opiskelija-       
vaihto 

Muu 
mikä? 

TaY, Hypermedia Lab, nformaatio-
tutkimus, kirjallisuus, 
mediakulttuuri, taidehistoria 

X X X X X X  

TTY, Hypermedialaboratorio, 
arkkitehtuurin historia ja teoria 

X X X X    

Granadan yliopisto (Espanja) 
-Kalevalaseura 
-Jyväskylän taidemuseo 

X X X X X X  

Nordik-verkosto (Nordisk 
kommitté för konshistoria) 

X  X X    

JY, Kulttuuripolitiikka X X X     

JY, Agora Game Lab X X  X    

JY, Kognitiotiede X  X X    

HY, Käytännöllisen teologian 
laitos, Taiteiden tutkimuksen lait. 

X X      

JoY, Kirjallisuus X  X X    

TaiK  (Taideteollinen korkeakoulu) X X X     

Taidehistorian valtakunnallinen 
tutkijakoulu kesäkouluineen 

X X X     
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Kirjallisuudentutkimuksen 
valtakunnallinen tutkijakoulu  

X X X     

Kansanmusiikin ja populaarimu- 
Siikin tohtorikoulutusohjelma 

X X X     

Memornet, yhteiskunnan muisti- 
funktioiden tutkijakoulutusver- 
kosto 

X X      

Taiteiden tutkimuksen virtuaalinen 
opetushanke 

 X      

Caenin yliopisto (Ranska)  X   X X  

Regensburgin yliopisto (Saksa) X  X X    

Bergenin yliopisto (Norja) X X   X   

Blekinge Institute for Technology 
(Ruotsi) 

X X   X   

IT University of Copenhagen 
(Tanska) 

X X   X   

Nordisk Museologi-julkaisun 
toimituskunta 

X  X     

Pécsin yliopisto (Unkari) X X X X X X  

Hungarologian Erasmus Network X X X X    

Budapestin Finnagora, kulttuurin, 
tieteen ja talouden keskus (Unkari) 

X   X    

Århusin yliopisto (Tanska) X X X X    

Oriveden opisto  X      

Suomen Museoliitto X                   X X    

Kotiseutuliitto X       

Kulttuurin tutkimuksen seura X X      

Lapsuuden tutkimuksen seura X  X     

Mediakasvatuksen seura X X      

Pohjoismaisen estetiikan seura X  X     

Suomen estetiikan seura X  X     

Suomen Nuorisokirjallisuuden 
Instituutti 

X   X X    

InSEA, International Society for 
Education through Art 

X       

LaNKa, Lapset, nuoret ja 
kasvamisen ympäristöt-hanke 
-Sheffieldin yliopisto 

X X      

BIN Norden, pohjoismainen 
lastenkulttuurin tutkimusverkosto 

X  X     

 
 
  


