
Jyväskylän yliopisto     
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 
 
Tutkimus 
Toimintavuonna 2006 laitoksessa toimi kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteistä 
tutkimushanketta: professori Tuomo Lahdelman johtama Kultti, yhteisö ja identiteetti (2005-2007);   
professori Annika Waenerbergin johtama AATE - Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen 
historia (2006-2009). Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta teki 
rahoituspäätöksen 29.9.2006 professori Pauline von Bonsdorffin johtamalle Tilaa lapsille. 
Taiteelliset käytännöt ja lasten elämismaailma, Rum för barn. Konstnärliga praktiker och barns 
livsvärld –tutkimushankkeelle ajalle 1.1.2007-31.12.2010. 
 
Laitokseen rekrytoitiin vuonna 2006 seitsemän uutta dosenttia: PhD Brian Magnusson, FT Jari 
Pakkanen, FT Arja Kervanto Nevanlinna ja FT Kari Kotkavaara taidehistoriaan, FT Jaakko 
Suominen digitaaliseen kulttuuriin, FT Päivi Kosonen kirjallisuuteen ja FT Yrjö Heinonen 
nykykulttuuriin. 
 
Laitoksessa toimii kaksi tutkimusyksikköä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus ja Kirkkotaiteen ja -
arkkitehtuurin tutkimusinstituutti.   
 
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen toimintatapa on verkostomainen. Keskuksella on aktiivinen 
rooli kansallisessa Kulttuurin tutkimuksen verkostossa, joka puolestaan kuuluu kansainväliseen 
kulttuurintutkimuksen seuraan Assosiation for Cultural Studies. Keskus julkaisee verkoston kanssa 
monitieteistä Kulttuurintutkimus- aikakauslehteä. Keskuksen omassa julkaisusarjassa julkaistaan 
sekä omia että muualta tarjottuja tutkimuksia.  
 
Taiku on jatkanut tutkimusstrategian kehittämistä ja vahvistanut tutkimuksen painopistealueita 
verkostoitumalla. Laitos osallistuu yliopiston ”Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt” (LANKA) 
ja ”Monikulttuurisuus ja vuorovaikutus” –osaamiskeskittymien kehittämistyöhön. Laitoksen sisällä 
kehitetään monitieteistä tutkimusta ja julkaisupolitiikkaa. Taikun kansainvälistä näkyvyyttä 
vahvistetaan. Vuonna 2006 laitos oli erittäin aktiivinen tieteellisten seminaarien järjestäjä. Puolet 
16:sta järjestetystä tilaisuudesta oli kansainvälisiä seminaareja tai konferensseja. 
 
Koulutus 
Laitos saavutti vuonna 2006 erinomaisesti asetetut koulutustavoitteensa sekä maisterin että tohtorin 
tutkinnoissa.  
 
Jatkokoulutus  
Jatko-opintoja voi suorittaa digitaalisessa kulttuurissa, hungarologiassa, kirjallisuudessa, 
museologiassa, nykykulttuurin tutkimuksessa, taidehistoriassa ja taidekasvatuksessa.  
 
Taikun, tiedekunnan ja rehtorin  tukea myönnettiin jatko-opiskelijoiden stipendeihin ja 
tutkimusvirkoihin. Vuonna 2006 jatko-opiskelijat saivat runsaasti säätiöiden apurahoja. 
 
Vuonna 2006 laitoksesta valmistui seitsemän tohtoria (taidehistoria 3, hungarologia 2, kirjallisuus 
1, museologia 1), joista neljä työskentelee vakituisesti ulkomailla. 
 



Nykykulttuurin tutkimuskeskus koordinoi Taikun monitieteistä väitöskirjaseminaaria. Keskus on 
järjestänyt yhdessä valtakunnallisen Kulttuurin tutkimuksen verkoston kanssa 
kulttuurintutkimuksen kesäkoulun. Keskus on antanut jatkokoulutettaville erilaisiin tieteellisen 
kirjoittamisen tapoihin perehdyttävää koulutusta. 
 
Nykykulttuurin tutkimuksen jatkokoulutusohjelma käynnistyi syksyllä 2006. Laitos on mukana 
kirjallisuuden valtakunnallisessa tutkijakoulussa, jota koordinoi Helsingin yliopisto, taidehistorian 
valtakunnallisessa tutkijakoulussa, jota koordinoi Helsingin yliopisto ja vuonna 2006 päättyneessä 
”Identiteetin synty, näkyvyys ja muuttuvuus” –tutkijakoulussa, jota koordinoi JY/Historian ja 
etnologian laitos.  
 
Peruskoulutus 
Opetussuunnitelmatyön yhteydessä Taiku uudisti kandidaattitutkintoa. Oplaa-rahoitettu  
Graduasema-hanke tuotti verkkoon Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen graduneuvontasivut osana   
laitoksen laatutyötä. Virtuaaliyliopisto rahoitti taidehistorian aikajanan päivityksen taideaineiden 
opiskelijoiden tukimateriaaliksi. Vuoden 2006 aikana on otettu käyttöön Korppi-järjestelmän 
eHops- ja salivarausjärjestelmä. Työelämäopintoja on kehitetty edelleen.  
 
Opetuksen kehittämisryhmä on työskennellyt pedagogisen johtajan johdolla ja järjestänyt mm. 
Opetuksen kehittämispäivän lokakuussa.  Opiskelijat keräsivät palautetta laitoksen kaikkien 
oppiaineiden opetuksesta. Korppi-järjestelmän palautetoiminto otettiin käyttöön.  
 
Laitoksessa on vuonna 2006 toiminut kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa: Master’s  
Programme in Digital Culture ja Nordic Arts and Culture Studies (NACS). Digitaalisen kulttuurin 
maisteriohjelmassa opiskelija voi valita pääaineekseen minkä tahansa Taikun oppiaineista. Taiku on 
sopinut yhteistyöstä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman 
kanssa ja ohjelmassa voi suorittaa FM-tutkinnon pääaineena kirjallisuus, taidehistoria tai 
taidekasvatus. Vuonna 2006 on valmisteltu Arkistonhallinnan maisteriohjelmaa, jota koordinoi 
Historian ja etnologian laitos. 
 
Laitoksen sisäisen toimivuuden kehittäminen 
Laitosneuvosto on kokoontunut kuukausittain. Suunnittelu- ja kehittämistehtäviä on delegoitu 
laitosneuvoston asettamille työryhmille. 
 
Virkarakennetyötä ja asiantuntijatehtäviin rekrytointia on kehitetty opetuksen ja tutkimuksen 
painopistealueiden mukaisesti. Taikun työntekijöille humanistisen tiedekunnan palvelukeskus ja sen 
kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden erikoistua ja kehittyä omissa työtehtävissään. 
 
Vuonna 2006 uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen näkyi voimakkaasti henkilöstöhallinnossa. 
 
Neljässä toimipisteessä toimivan Taikun henkilökunnan yhteisiä vapaamuotoisia tapaamisia ja 
yhteisöllisyyttä edistävää virkistystoimintaa järjestettiin säännöllisesti. Opiskelijoiden panos 
yhteisten juhlien ideoijana on ollut merkittävä. Tilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä 
ainejärjestöjen kanssa.  
 
Koulutuksen vaikuttavuus* 
Tieteellisten tavoitteiden lisäksi Taikun opetussuunnitelmatyössä ja ohjauksessa on huomioitu myös 
opiskelijan työelämävalmiudet.  
 



Taikusta valmistuneista tohtoreista osa on suorittanut tutkintonsa eri puolilla Suomea ja Eurooppaa 
sijaitsevan vakinaisen työn ohella ja palannut pätevöityneenä entiseen tehtäväänsä. Osa 
valmistuneista on pätevöitynyt ylempään yliopistovirkaan Jyväskylässä. Kolmannes 2000-luvulla 
valmistuneista tohtoreista toimii Keski-Suomessa erilaisissa tutkimuspainotteisissa tehtävissä. 
Viidennes taas työskentelee päätoimisesti ulkomailla. 
 
Maisterintutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet pääasiassa kulttuuri- ja opetusaloille (museoala, 
graafinen ala, yliopiston tutkimus- ja opetusala, informaatio- ja lehtiala). 2000-luvulla tutkinnon 
suorittaneista on työllistynyt 2/3 ja 1/3 oli hoitovapaalla, opiskelemassa tai työttömänä käytettävissä 
olleiden selvitysten mukaan. Puolet valmistuneista työskentelee vakinaisissa virkasuhteissa. TE-
keskuksen selvityksen mukaan Jyväskylän yliopiston kulttuurin- ja taiteentutkimuksen maistereista 
lähes puolet on sijoittunut Keski-Suomeen.  
 
*) Koulutuksen vaikuttavuutta on arvioitu pääasiassa vuosilta 2000-2003 saatavana olleiden tilasto- ja 
arviointiaineistojen (mukaan lukien laitoksen oma selvitys peruskoulutuksen ja työllistymisen kohtaamisesta, 2003) 
perusteella. 
 
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. Henkilökunta hoitaa 
monialaisesti tieteellisten seurojen ja yhdistysten johto- ja luottamustehtäviä ja osallistuu 
asiantuntijana erilaisiin koulutus- ja tiedotustehtäviin.  
 
Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston yhteistyöhanke Kuvitek (Kulttuuri, viestintä, 
uudet teknologiat) on luonut oppilaitosten yhteisen projektiopetusmallin uusmedia-alalle. 
Aluestrategiaa toteuttava ESR-hanke päättyi vuoden 2006 lopussa.  
 
Taiku on käynyt alustavia neuvotteluja museologian perusopintojen toteuttamisesta yhteistyössä 
Alkio-opiston kanssa.  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutusta hoidetaan Kielten laitoksen, Viestintätieteiden 
laitoksen, OKL:n ja normaalikoulun kanssa yhteistyössä. Niin ikään kirjallisuus-oppiaineen kautta 
Taikulla on Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen instituutin jäsenyys. 
 
Taiku on valtakunnallisen semiotiikan verkostoyliopiston yhteyslaitos. Laitos toimii myös 
kirjallisuuden valtakunnallisessa virtuaaliyliopistohankkeessa, jota koordinoi Turun yliopisto. 
Vuoden 2006 aikana taidehistoria liittyi hankkeeseen.  
 
Kuluneen vuoden aikana järjestetyt kongressit ja seminaarit ovat vahvistaneet Taikun merkitystä 
monitieteisenä koulutus- ja tutkimusyksikkönä. 
 
Kulttuurin tutkimuksen verkosto edistää monitieteistä ja monialaista kulttuurintutkimusta 
Suomessa. Verkosto toimii Suomen eri tiede- ja taideyliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja 
muissa tutkimuslaitoksissa kulttuurintutkimusta tekevien tutkijoiden yhteyssiteenä ja 
jatkokoulutuksen foorumina. Verkoston toimintaa rahoittavat eri yliopistot, Suomen Akatemia ja 
Suomen Kulttuurirahasto. Kulttuurin tutkimuksen verkosto julkaisee Kulttuurintutkimus-lehteä, 
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 
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 vilkkaana vuonna 2006, esimerkiksi 
kolmas Kulttuuritutka-seminaari marraskuussa 2006 oli lastenkulttuurin alalla merkittävä 
täydennyskoulutustapahtuma. 
  
Taiku pitää yhteyttä laitoksen alumneihin taiku-alumnit –sähköpostilistan välityksellä, lisäksi 
suomen kieli ja kirjallisuus järjestävät alumni- ja mentoripäiviä vuosittain. Taide- ja kulttuuriaineet 
olivat vastuussa vuoden 2006 yliopistopäivistä teemana Tieteen ja taiteen campus, samassa 
yhteydessä järjestettiin Euroopan laajuinen Tieteen yö – tapahtuma. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Kaikki Taikun oppiaineet ovat olleet aktiivisia kansainvälisessä toiminnassa vuoden 2006 aikana. 
Laitos järjesti kahdeksan kansainvälistä seminaaria tai konferenssia, näistä laajimpana Kulttuuri 
2000 Changing Faces –hankkeen kansainvälinen Shifts –konferenssi. Taikun näkyvyys 
kansainvälisissä opetus- ja tutkimusyhteistyön verkostoissa ja tieteellisissä avainorganisaatioissa on 
vahvistunut, mikä näkyy mm. julkaisutoimituskuntien ja kongressiorganisaatioiden jäsenyyksinä 
sekä lisääntyneinä kansainvälisinä asiantuntijatehtävinä. 
 
Ulkomaisten opiskelijoiden määrä laitoksessa on huomattavan korkea sekä perus- että jatko-
opintotasolla. Taikun kansainvälistä toimintaa ovat vahvistaneet vuonna 2006 kaksi 
englanninkielistä maisteriohjelmaa: Master’s Programme in Digital Culture ja Nordic Arts and 
Culture Studies (NACS). Seitsemästä Taikussa 2006 väitelleestä tohtorista neljä asuu vakituisesti 
ulkomailla. 
 
Opettaja- ja opiskelijavaihto on ollut vilkasta etenkin Ranskan ja Italian vaihtokohteiden kanssa. 
Ulkomainen opiskelujakso on otettu huomioon perusopiskelijan opintosuunnitelmassa.  
 
Laitos kuuluu Changing Faces Culture 2000 -hankkeen pohjalta luotuun International Network of 
Photographic Research (IPRN) -verkostoon, osallistuu verkoston johtoryhmään ja koordinoi 
verkoston toimintaa Suomessa. Taiku oli mukana vuoden 2006 lopussa päättyneessä 3D-Bridge - 
Transferring of cultural heritage with new technology - hankkeessa, jonka pääjärjestäjänä toimii 
Jyväskylän yliopiston museo. Laitos osallistuu Nordforskin vuosiksi 2006-2008 rahoittamaan The 
Bodily Turn. Gesture, Gender and Sensation in the Arts -tutkijaverkostoon ja koordinoi toimintaa 
Suomen osalta. 
 
Vuoden 2006 aikana oppiaineiden kansainvälisten avainorganisaatiot ovat tehneet päätöksiä 
kongressien järjestämisestä Jyväskylässä: Nordic conference for art historians (NORDIK) 2009 ja 
International Society for Education through the Arts (InSEA) 2011.  
 
______ 
 
 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineisiin myönnetyt (kirjatut) sivuaineoikeudet v. 2006

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
peruopinnot aineopinnot syventävät opinnot

Hungarologia 0 0 0
Kirjallisuus 0 0 0
Museologia 0 0 0
Taidehistoria 0 0 0
Taidekasvatus 0 0 1

Humanistinen tiedekunta/muut laitokset
perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot

 
Hungarologia 0 0 1
Kirjallisuus 18 7 49
Museologia 0 0 0
Taidehistoria 0 4 1  
Taidekasvatus 0 2 2

Muut tiedekunnat
perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot

Hungarologia 0 0 0
Kirjallisuus 2 3 0
Museologia 0 0 0
Taidehistoria 0 3 0
Taidekasvatus 0 1 0

Jyväskylän yliopisto
Opiskelijapalvelut

21.12.2006

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos                                                                      LIITE 1.
Toimintakertomus vuodelta 2006

1) Vuonna 2006 myönnetyt perus-, aine- ja syventävien opintojen sivuaineoikeudet oppiaineittain (a) oman 
laitoksen opiskelijoille, b) humanistisen tiedekunnan muiden laitosten opiskelijoille, c) muiden tiedekuntien 
opiskelijoille)

 
 
 
Taikun omille opiskelijoille laitoksen perus- ja aineopinnot ovat vapaita. Muut kuin kirjallisuuden 
perusopinnot ovat myös muille opiskelijoille vapaita. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos                                          LIITE 2. 
Toimintakertomus vuodelta 2006 
 
2) Opiskelijoiden työharjoittelu vuonna 2006 oppiaineittain (a) harjoitteluun osallistuneiden 
opiskelijoiden määrä ja suoritetut harjoittelukuuka udet oppiaineittain, b) laitoksen varoista 
maksetut tai laskutetut harjoittelukuukaudet oppiaineittain, c) ulkopuolisten työnantajien 
maksamat harjoittelukuukaudet oppiaineittain) 
 
 
a) digitaalinen kulttuuri:  2 opiskelijaa, 3 kuukautta 

kirjallisuus:   4 opiskelijaa, 12 kuukautta 
museologia:    43 opiskelijaa, 64 kuukautta 
taidehistoria:  6 opiskelijaa, 15 kuukautta 
taidekasvatus:  2 opiskelija, 5 kuukautta 

 
b)  digitaalinen kulttuuri:  2 

kirjallisuus:   4  
museologia:    – 

 taidehistoria:  3 
 taidekasvatus:  1 
 
c)  digitaalinen kulttuuri:  1 

kirjallisuus:   8 
museologia:    - 
taidehistoria:  12 
taidekasvatus:  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos                                                    LIITE 3. 
Toimintakertomus vuodelta 2006 
 
3) Luettelo vuonna 2006 käynnissä olleista eli rahoitusta saaneista tutkimushankkeista 
(Suomen Akatemia, Tekes tai muu kilpailtu tutkimusrahoitus; hankkeen nimi ja vastuullinen 
vetäjä) 
 
 
Arts, Aesthetics, Life - Pohjoismaisen estetiikan seuran vuosittainen konferenssi, järj. Suomen estetiikan 
seura ja Taiku / taidekasvatus (Letterstedska föreningen, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Akatemia, 
Alfred Kordelinin säätiö/TSV:n juhlarahasto, Suomen Ritarihuone) 9.12.2005 - 31.12.2006 17 400 €, Pauline 
von Bonsdorff 
 
Stipendiaatti Ebraham Pournazaree apuraha (CIMO) 1.9.2006 - 31.5.2007 10800.0 €, Pauline von Bonsdorff  
 
KUVITEK - K-S Mediaklusterin kulttuurin, viestinnän ja teknologian koulutuksen kehittämisprojekti 
erillistutkimukset (ESR/Länsi-Suomen lääninhallitus) 1.2.2004 - 31.12.2006 496000.0 €, Heikki Hanka 
 
Versions to the Letter: Repetition and the Literary Difference yleinen ja vertaileva kirjallisuuden tutkimus 
(Suomen Akatemia) 1.8.2005 - 31.7.2008 173988.0 €, Mikko Keskinen  
 
Kirjaimellisia versioita: toisto ja kirjallinen ero (Suomen Akatemia) 1.8.2006 - 31.12.2008 16790.0 €, Mikko 
Keskinen  
 
Kirjallisuustieteen virtuaaliyliopistohanke  (Virtuaaliyliopisto/Turun yliopisto) 13.2.2003 - 31.12.2006 
15500.0 €, Leena Kirstinä 
  
Lastenohjelmatarjonta 2006 (Liikenne- ja viestintäministeriö) 10.11.2006 - 31.3.2007 12609.0 €, Sirkku 
Kotilainen 
  
Nuoret fantasian lukijoina Young People Rading Fantasy research project (NordForsk) 1.9.2003 - 
31.12.2006 855.0 €, Urpo Kovala  
 
Kultti, yhteisö, identiteetti (Suomen Akatemia)  1.1.2005 - 31.12.2008 281860.0 €, Tuomo Lahdelma 
 
Changing Faces - Photographing the changing expressions of European Culture (Taiteen keskustoimikunta, 
Opetusministeriö, EU/Muut) 14.11.2004 - 13.11.2007 33477.69 €, Kimmo Lehtonen 
 
Taidehistorian väitöskirja: Taide yrityksissä esineellinen taidehistoria 1.7.2006 - 28.2.2007 10 000.0 €, Teija 
Luukkanen-Hirvikoski 
 
Ainolan tanssilavan muistot -tutkimushanke erillistutkimukset (Suomen Kulttuurirahasto) 20.8.2003 - 
30.6.2006 12100.0 €, Henna Mikkola  
 
Artes Liberales -taidetiedekeskukselle Päijänne-projektin julkaisukuluihin (Jyväskylän kaupunki) 2.1.2006 - 
31.12.2006 5000.0 €, Toivo Nygård (Artes Liberales –taidetiedekeskuksen pj) 
 
1990-luvun suomenkielisen lyriikan metalyyrisyys -väitöskirjatyö kotimaisen kirjallisuuden tutkimus (Alfred 
Kordelinin säätiö) 1.10.2006-30.9.2007 14000.0 €, Outi Oja 
  
Eurooppalaisen taideperinnön jakajat - Suomi Saksan kansallissosialistien anastaman taiteen 
vastaanottajamaana esineellinen taidehistoria (Emil Aaltosen säätiö) 1.1.2003 - 31.12.2006 190000.0 €, 
Hanna Pirinen 



 
Väitöskirjatutkimus lasten tilakokemuksesta ja arkkitehtuurikasvatuksesta (Koneen Säätiö) 1.1.-31.12. 2006, 
19 000 € Sirke Ruokokoski 
 
Väitöskirjatutkimus / diskurssin ja narratiivisuuden tutkimus: Yksinäisyyden maisemat: julkaisematon 
runous merkityksenantojen risteytyksenä (Suomen Kulttuurirahasto) 1.6.2006 - 31.5.2007 13900.0 €, Sari 
Taimela  
 
Väitöskirja kotimaisen kirjallisuuden tutkimus (Suomen Kulttuurirahasto) 1.6.2005 - 31.5.2006 16000.0 €, 
Tuulia Toivanen  
 
Taiteen kokeminen. Kognitiotiede ja taiteen historia (AATE) (Suomen Akatemia)  1.1.2006 - 31.12.2009 
270870.0 €, Annika Waenerberg  
 
Stipendiaatti Barbara Oettl apuraha (CIMO) 1.5.2006 - 28.2.2007 12000.0 €, Annika Waenerberg 
 
Kulttuurintutkimus lehti (Opetusministeriö) 19.6.2006 - 31.12.2006 2000.0 € , Erkki Vainikkala 
 
Lukemisen etiikka - Kulttuurintutkimuksen 14. kesäkoulu (Suomen Akatemia) 14.11.2006 - 31.12.2007 
5150.0 €, Erkki Vainikkala 
 
Suomen museolaitoksen organisoituminen 1947 - 2005 (osa laajempaa Suomen museohistoriahanketta) 
(Suomen Akatemia)  1.8.2006 - 31.12.2007 107000.0 € + 18600.0 €, Janne Vilkuna 
 
T. S. Eliotin reseptio Suomessa - lisensiaatin/väitöskirjatyö yleinen ja vertaileva kirjallisuuden tutkimus 
(Suomen Kulttuurirahasto) 1.4.2005 - 31.3.2006 16000.0 €, Maili Öst 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos   LIITE 4. 
Toimintakertomus vuodelta 2006 
 
4) Laitoksen vuonna 2006 Jyväskylässä järjestämät kongressit ja tieteelliset päivät sekä 
kotimaiset ja ulkomaiset järjestäjäkumppanit 
 
SUOMEN KIELI, SUOMEN MIELI, CAMPUS-seminaari      
28.2.2006       
Järjestäjät:   

• Keski-Suomen kulttuuriyhdistys ry 
• Suomalaisuuden Liitto ry  
• Suomen Heimot ry  
• JY/Taiku 

------------------------------------------------- 
CULT AND COMMUNITY  
Conference on the study of cults  
3.-4.3.2006  
Järjestäjät: 

• Kultti, yhteisö, identiteetti –hanke 
• JY/Taiku 

------------------------------------------------- 
VAPAUS JA VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 
Fanitutkimus -konferenssi 23.-24.3.2006 
Järjestäjät:  

• JY/ Taiku  
• JY/ Kielten laitos 

------------------------------------------------- 
SENSUROITU - EI SOVI MUSEOON 
Valtakunnallinen museologian seminaari Jyväskylässä  
06.-07.04.2006. 
Järjestäjät: 

• JY/Taiku/Diaario ry 
• JY/Taiku / Museologia 

------------------------------------------------- 
SIVISTYKSEN VOIMA - J.V. Snellman 200 -seminaari 
12.5.2006   
Järjestäjät: 

• JY/Kulttuuritoimikunta 
• JY/Opettajankoulutuslaitos 
• JY/Yliopiston museo/kulttuurihistoriallinen osasto 
• JY/Taiku 
• Keski-Suomen kulttuuriyhdistys ry 

------------------------------------------------- 
ARTS, AESTHETICS, LIFE - TAIDE, ESTETIIKKA, ELÄMÄ 
Pohjoismaisen estetiikan seuran konferenssi  
18.-21.5.2006 
Järjestäjät: 

• Suomen Estetiikan Seura 
• JY/Taiku 
• Pohjoismainen estetiikan seura 

------------------------------------------------- 
SOCIAL CLASS -The 13th Summer School of Cultural Studies 
June 7-9, 2006 



Järjestäjät:  
• Kulttuurin tutkimuksen verkosto  
• JY/Taiku/Nykykulttuurin tutkimuskeskus 
• JY/NACS 
• Sukupuolijärjestelmä –tutkijakoulu 
• Muuttuvan viestinnän tutkijakoulu 
• Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulu 

------------------------------------------------- 
3D BRIDGE  CONFERENCE 
Rome, Italy, June 19 – 21, 2006 
Järjestäjät: 

• 3D Bridge Culture 2000 –hanke (EU) 
• JY/Museo 
• JY/Taiku 

------------------------------------------------- 
EUROOPAN RAKENNUSPERINTÖPÄIVÄT  
8.-10.9.2006 
Valtakunnallisen tapahtuman jyväskyläläisjärjestäjät:  

• JY/ Museo ja Taiku 
• Keski-Suomen museo  
• Alvar Aalto -museo 

------------------------------------------------- 
Yliopistopäivät "TIETEEN JA TAITEEN CAMPUS", joka oli samalla eri puolilla Eurooppaa toteutettu 
”Tutkijoiden yö"  
22.-23.9.2006 

• JY/Taideainelaitokset 
• JY/Viestintä 

------------------------------------------------- 
“SHIFTS” -conference 
Archives in Dialogue and New Identities in Documentarism 
October 19th to 22nd. 
Järjestäjät: 
Changing Faces Culture 2000 -hanke (EU) 

• Museum Folkwang, Essen, Saksa  
• Dom Fotografie, Poprad, Slovakia  
• Jyväskylän yliopisto/Taiku, Suomi  
• University of Leiden, Alankomaat  
• University of Sunderland, Iso-Britannia 
• Arts Council England, North East, Iso-Britannia 

------------------------------------------------- 
TAIDEHISTORIAN TUTKIJASEMINAARIPÄIVÄT Juomatehtaalla 
 27.-28.10.2006. 
Järjestäjä:  

• JY/Taiku/Taidehistoria 
------------------------------------------------- 
KulttuuriTUTKAn seminaari Salainen puutarha - lapsen tila ja osallisuus 
10.-11.11.2006 
Järjestäjät: 

• Jyväskylän Lasten- ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta 
• JY/Taiku  

------------------------------------------------- 
POHJOISMAINEN KIRKKOTEKSTIILISEMINAARI 15.11.2006  
(Osa valtakunnallista Kirkkotekstiiliviikkoa 13.-19.11.2006) 



Järjestäjät: 
Kirkkopalvelut ry yhteistyössä 

• Jyväskylän kaupunkiseurakunta 
• Jyväskylän kristillinen opisto 
• Jyväskylän maaseurakunta 
• JY/Taiku 
• Keski-Suomen museo 
• Kirkkohallitus 
• Suomen käsityön museo 
• Taideteollinen korkeakoulu 

------------------------------------------------- 
"ABOUT ARTS, CULTURE AND THE NORDIC" 
Nordic Arts and Culture Studies seminar 
November 16th, 2006 
Järjestäjä: 

• JY/Taiku/NACS-programme 
 ------------------------------------------------- 
LIVE HERRING 
Nordic Net Art Exhibition 
16.-19.11.2006 Jyväskylä 
Tapahtuman järjestäjä:  
Elävä Silakka / Live Herring –projektiryhmä  
yhteistyötahoina: 

• JY/Taiku 
• Jyväskylän taidemuseo 
• Vakiopaine 
• Osram 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 


