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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on
lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole
osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.
Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 24.5.2018. Käsiteltävät
asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.
Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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FM Miia Karttusen suomen kielen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
valmistelija Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.

FM Miia Karttusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus No pittää kahttoo
Puhujan tulevan toiminnan ilmausten kielioppia ja pragmatiikkaa on tarkastettu
julkisesti 13.4.2018. Vastaväittäjä professori Marja-Liisa Helasvuo (Turun yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja profesori Mikko Laitinen puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät
arvosanaksi magna cum laude approbaturia.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan
edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki väitöskirjaan:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2711-8/urn_isbn_978-952-61-2711-8.pdf

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
FM Miia Karttusen väitöskirjan arvosanalla magna cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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KM Lea Häyrisen kasvatustiteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
valmistelija Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.

KM Lea Häyrisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Virkistyminen koulupäivän
aikana - Oppilaiden kokemuksia kahdessa maaseutukouluympäristössä on
tarkastettu julkisesti 4.5.2018. Vastaväittäjä dosentti Eila Jeronen (Lapin yliopisto ja Helsingin yliopisto) sekä tiedekunnan edustaja yliopistonlehtori Anu
Hartikainen-Ahia puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä
kasvatustieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi cum laude
approbaturia.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Väittelijällä on tekstiviesteitse ilmoittanut ettei hänellä ole huomautettavaa
lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan edustajan lausunnot ovat esityslistan
liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki väitöskirjaan:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2753-8/urn_isbn_978-952-61-2753-8.pdf

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
KM Lea Häyrisen väitöskirjan arvosanalla cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§4

5/2018

6 (24)

30.05.2018

KM Hanna-Maija Huhtalan kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan
arvosteleminen
valmistelija Kaisu Kortelainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Filosofisen tiedekunnan erikseen antamien
ohjeiden (21.5.2014) mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla I-L.

KM Hanna-Maija Huhtalan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Adornian Critiques
of Reason. Autonomy, Morality and Education on tarkastettu julkisesti 11.5.2018.
Vastaväittäjä professori Joris Vlieghe (Katholiee Universiteit Leuven, Belgium)
sekä tiedekunnan edustaja dosentti Jussi Silvonen puoltavat väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä kasvatustieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät
arvosanaksi cum laude approbaturia.
Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle
on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta.
Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Vastaväittäjän ja tiedekunnan
edustajan lausunnot ovat esityslistan liitteenä.
Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki väitöskirjaan:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2779-8/urn_isbn_978-952-61-2779-8.pdf

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee
KM Hanna-Maija Huhtalan väitöskirjan arvosanalla cum laude approbatur.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
TIEDEKUNNAN EDUSTAJAN LAUSUNTO
VÄITTELIJÄN ILMOITUS
KUSTOKSEN LAUSUNTO
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Avoimen yliopiston elämänkatsomustiedon 26 op opetussuunnitelman hyväksyminen
lukuvuodelle 2018-2019
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (9 §) mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Avoin yliopisto on pyytänyt hyväksymään opetussuunnitelman liitteen ja
saatteen mukaisesti.
Opetussuunnitelma ja saate on luettavissa tästä linkistä .
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa avoimen yliopiston tarjoaman
elämänkatsomustiedon 26 op opintokokonaisuuden opetussuunnitelman liitteen
tarkoittamassa muodossa.
lukuvuodelle 2018-2019:
Elämänkatsomustieto 26 op

Päätös:

Esityksen mukainen, teknisin korjauksin.

LIITTEET

AVOIMEN YLIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA
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Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaiden hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 19 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Esitys:

Esitän, että lastentarhanopettajakoulutuksen nimi muutetaan joko
varhaiskasvatuksen koulutukseksi tai vastaamaan mahdollisesti voimaan tulevaa
uutta varhaiskasvatuslain mukaista ammattinimikettä varhaiskasvatuksen
opettajakoulutus.
Esitän, että tiedekuntaneuvosto delegoi dekaanille oikeuden hyväksyä
kasvatustieteiden ja psykologian osaston erityisopettajien koulutusten kuvausten
ja tutkintorakennekaavioiden päivittämisen.
Esitän, että tiedekuntaneuvosto hyväksyy humanistisen osaston,
kasvatustieteiden ja psykologian osaston, soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulututuksen osaston sekä teologian osaston opinto-oppaan sisällön
lukuvuodelle 2018-2019 liitteiden tarkoittamassa muodossa. Esitän edelleen,
että tiedekuntaneuvosto valtuuttaa tiedekunnan opintopalveluita tekemään
opinto-oppaisiin tarvittaessa teknisluontoisia korjauksia sekä edellä mainitut
korjaukset ja täydennykset ja dekaanin hyväksymään tehdyt korjaukset.
Linkki opinto-oppaisiin: Opinto-oppaat

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Humanistisen osaston opinto-opas
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulututuksen osaston opinto-opas
Teologian osaston opinto-opas
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Kasvatustieteiden ja psykologian osaston sekä soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osaston opetusharjoittelujen toteutusohjeiden vahvistaminen
lukuvuodelle 2018-2021
valmistelija Henni Nevalainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § mukaan tiedekuntaneuvoston
tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista.
Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 19 § mukaan tiedekuntaneuvostot
vahvistavat seuraavan lukuvuoden opetuksen opetussuunnitelmat ja
opetusohjelmat toukokuun loppuun mennessä.
Opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelujen toteutusohjeiden
valmistelun taustatietoja löytyy tästä linkistä.
Esitys:

Esitän, että tiedekuntaneuvosto vahvistaa kasvatustieteiden ja psykologian
osaston sekä soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston
opetusharjoittelujen toteutusohjeet lukuvuosille 2018-2021 liitteiden
tarkoittamassa muodossa ja valtuuttaa tiedekunnan opintopalveluita tekemään
niihin teknisluontoisia korjauksia ja valtuuttaa dekaanin tarvittaessa
hyväksymään tehdyt korjaukset.
Linkki toteutusohjeisiin
Opettajan pedagogiset opinnot:
Orientoiva harjoittelu
Perusharjoittelu
Syventävä harjoittelu
Soveltava harjoittelu
Varhaiskasvatuksen opettaja
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot
Erilliset erityisopettajan opinnot
Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot

Päätös:
LIITTEET

Esityksen mukainen.
Toteutusohjeet
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Dosentin arvon myöntäminen PhD Matthew Lambertille
valmistelija Ulla Hurskainen
Dnro 1420/01.01.01.02/2017
PhD Matthew Lambert on hakenut erityispedagogiikan, erityisesti arviointi ja
määrälliset analyysimenetelmät kasvatustieteissä (Special Education, particularly
Assessment and Statistical Analyses in Educational Sciences), dosentin arvoa
Itä-Suomen yliopistoon. Dosenttihakemus on pantu vireille 7.11.2017 Itä-Suomen
yliopiston filosofisessa tiedekunnassa.
Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää
dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla
tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen
työhön sekä hyvä opetustaito.
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin
arvon myöntämisestä.
Filosofisen tiedekunnan dekaani päätti kutsua asiantuntijoiksi professori Mikko
Aron (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Helena Thunebergin (Helsingin yliopisto)
antamaan lausuntonsa PhD Matthew Lambertin tieteellisestä pätevyydestä
erityispedagogiikan, erityisesti arviointi ja määrälliset analyysimenetelmät
kasvatustieteissä, dosentin arvoa varten.
Dekaanin nimeäminä asiantuntijoina toimineet professori Mikko Aro ja dosentti
Helena Thuneberg puoltavat erityispedagogiikan, erityisesti arviointi ja määrälliset
analyysimenetelmät kasvatustieteissä, dosentin arvon myöntämistä PhD Matthew
Lambertille.
Lambert on suorittanut seuraavat tutkinnot: PhD (Educational Psychology) v.
2011 (Texas Tech University), M. Ed (Educational Psychology) v. 2008 (Texas
Tech University), B.S. (Applied Behavior Analysis) v. 2006 (University of North
Texas). Nykyisessä tehtävässään Nebraska-Lincolnin yliopistossa
apulaisprofessorina hän on toiminut 1.8.2013 alkaen ja tutkijana (Research
Scientist, Academy for Child and Family Wellbeing) 1.8.2017 alkaen ja
aikaisemmin mm. tilastotieteilijänä, tutkijana ja vastaavana tutkijana.
Hakuajankohtana Lambertin julkaisuluettelossa on 64 vertaisarvioitua tieteellistä
artikkelia, 1 monografia, sekä lisäksi muita julkaisuja.
Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009). Dekaani voi
vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos opetusansiot ovat
tiedekunnan dosenttiohjeen mukaisesti todennettavissa muutoin. Dekaani on
9.5.2018 tekemällään päätöksellä vapauttanut Matthew Lambertin
opetusnäytteen antamisesta ja todennut opetusansiot hakemusasiakirjojen
perusteella.
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Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että PhD Matthew Lambert täyttää yliopistolaissa
mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää Lambertille erityispedagogiikan,
erityisesti arviointi ja määrälliset analyysimenetelmät kasvatustieteissä, dosentin
arvon Itä-Suomen yliopistoon.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Lambertin CV ja julkaisuluettelo
Asiantuntijalausunnot (Aro ja Thuneberg)
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Dekaanin ehdotus professorin, venäjän kieli, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija: Ulla Hurskainen
Dno 260/01.01.01/2017
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Professorin, venäjän kieli, tehtävä on ollut haettavana 7.3.2017 päättyneenä
hakuaikana. Tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon. Tehtävää hakivat (4):
PhD Frolova Irina; Kandidat nauk Kozlovskaia Natalia; dos., FT Leisiö Larisa ja
dos., FT Viimaranta Johanna. Hakijayhteenveto tehtävää hakeneista liitteenä.
Venäjän kielen professsorin tehtäväselosteen mukaan: ”Venäjän kielen professori
vastaa venäjän kielen ja kulttuurin opetuksesta ja tutkimuksesta sekä niiden
kehittämisestä. Professorin tehtäviin kuuluu venäjän kielen ja kulttuurin pro gradu
-tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus kielitieteellisen tutkimuksen alalta.
Professorin tehtävänä on valmistella oman alansa tutkimushankkeita, tehdä
tutkimus- ja koulutusyhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä hoitaa
hallinnollisia tehtäviä.
Venäjän oppiaineessa tehtävä tutkimus liittyy yliopiston tutkimusstrategian
kansainväliseen huippu-tutkimusalueeseen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien
kohtaaminen. Tehtävä edellyttää syvällistä perehtyneisyyttä venäjän kielen
tutkimuksen alaan sekä erinomaista venäjän kielen ja riittävää suomen kielen
taitoa.
Tehtävään valittavalta vaaditaan tieteellinen pätevyys täytettävänä olevaan
tehtävään sekä käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan. Käytännöllisellä
perehtyneisyydellä tarkoitetaan joko venäjän kielen ja kulttuurin pääaineopintoja
tai kokemusta alan opetus- ja tutkimustehtävistä.”

Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Asiantuntijalausunnot kärkihakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista osalta pyydettiin
filosofisen tiedekunnan dekaanin 15.5.2018 tekemän päätöksen mukaan
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seuraavilta: professori Per Ambrosianilta (Umeån yliopisto) ja Mika Lähteenmäeltä
(Jyväskylän yliopisto).
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, venäjän kieli, tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt yksimielisesti
asiantuntijalausuntoihin, hakemusasiakirjoihin ja 4.5.2018 pidettyihin
opetusnäytteisiin perustuen, että tehtävään valitaan FT Johanna Viimaranta ja
mahdollista kieltäytymistä varten varasijalle esitetään FT Larisa Leisiö.
Tehtäväntäyttötoimikunnan 4.5.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan liitteeksi
laadittu hakijayhteenveto ja esitys on liittenä.
FT Johanna Viimaranta täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, venäjän kieli,
tehtävään, hänellä on hyvä opetustaito sekä opetus- ja tutkimustehtävään
yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että FT Johanna Viimaranta otetaan professorin,
venäjän kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien toistaiseksi. Mahdollista kieltäytymistä
varten varasijalle esitetään FT Larisa Leisiö.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FT Johanna Viimarannan
ottamiseksi professorin, venäjän kieli, tehtävään 1.8.2018 lukien. Mahdollista
kieltäytymistä varten varasijalle esitetään FT Larisa Leisiö.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto
Tehtäväntäyttötoimikunnan pöytäkirjan 4.5.2018 liite: Professori, venäjän kieli,
hakijavertailu ja tehtäväntäyttötoimikunnan esitys
Viimarannan hakemusasiakirjat

Itä-Suomen yliopisto

Filosofisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvosto

Pöytäkirja

§ 10

5/2018

14 (24)

30.05.2018

Dekaanin ehdotus professorin, Cultural Encounters, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija: Ulla Hurskainen
Dno 674/01.01.01/2018
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Professorin, Cultural Encounters, tehtävä on sijoitettu humanistiseen osastoon.
Tehtäväselosteen mukaan: ”The post of Professor in the study of Cultural
Encounters will be placed at the School of Humanities, the Philosophical Faculty.
The position is associated with the Borders, Mobilities and Cultural Encounters
(BOMOCULT) research area of the University of Eastern Finland. The tasks of the
position are research oriented and expected to focus on the diversity of cultural
encounters related to significant cultural and social challenges.
The post is intended to be filled for the period 1 August 2018 – 31 December 2019
as a part-time position (20 %). The Professor is expected to have academic
familiarity with the study of cultural encounters, and expertise in border studies is
considered a merit. The post is filled for a fixed term due to it being a
development post addressing the BOMOCULT research area as well as a
fixed-term research post which includes management and planning of research.
BOMOCULT is one of the university's five strategic and top-level international
research areas seeking to find solutions to the complex challenges of our changing
world. The research area focuses on border-related phenomena and carries out
interdisciplinary research in the humanities and social sciences. The key themes of
the research area include: (i) European borders and Russia, (ii) mobilities and
migration, and (iii) cultural and linguistic encounters. The role of the Professor is
to develop and carry out top-level interdisciplinary research pertaining to
BOMOCULT. Furthermore, and in accordance with more general objectives of the
Philosophical Faculty, the Professor should also enhance international networking
and the acquisition of external research funding as well as contribute to doctoral
training.
The Professor will be housed at the School of Humanities. The research at the
School of Humanities contributes to the Borders, Mobilities and Cultural
Encounters research area and it has focused on the two key themes in particular:
i) languages and translating in contact situations and ii) cultural encounters and
change at a local and global level. The global challenges that the research aims to
respond to are results of strongly increased socio-cultural heterogeneity as well as
interaction and mobility across boundaries and borders.
The language of research, teaching and supervision associated with the post is
English. Good command of the English language is required in order to
successfully attend to the duties of the post.
Practical familiarity with the domain is not a requirement for the post of professor
currently being filled.”
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Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi.
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Professorin, Cultural Encounters, tehtävään on arvoitu tehtävää sitä parhaillaan
määräaikaisena 31.7.2018 asti hoitava Dr. art. Johan Schimanski.
Asiantuntijalausunnot Dr. art. Johan Schimanskin ansioista professorin, Cultural
Encounters, tehtävään on pyydetty professori professori Joel Kuortilta (Turun
yliopisto) ja professori Helmi Järviluoma-Mäkelältä (Itä-Suomen yliopisto).
Asiantuntijalausunto on liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin Cultural Encounters tehtäväntäyttötoimikunta on esittänyt
yksimielisesti asiantuntijalausuntojen, opetustaidon arvioinnin sekä
hakemusasiakirjojen perusteella, että tehtävään valitaan Dr. art. Johan
Schimanski ajalle 1.8.2018-31.12.2019. Tehtävän hoito-osuus on 20 %.
Määräaikaisuuden perusteena BOMOCULT-tutkimusalueen kehittämistehtävä.
Dr. art. Johan Schimanski täyttää johtosäännössä täyttää johtosäännön 31 §:ssä
mainitut professorin kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä
professorin, Cultural Encounters, tehtävään ja hänellä on tehtävässä edellytettävä
kielitaito. Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Schimanski on
vapautettu opetusnäytteen antamisesta. Schimanskin opetustaidon on arvioitu
täyttävän johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että Dr. art. Johan Schimanski otetaan
professorin, Cultural Encounters, tehtävään ajalle 1.8.2018-31.12.2019. Tehtävän
hoito-osuus on 20 %. Määräaikaisuuden perusteena BOMOCULT-tutkimusalueen
kehittämistehtävä.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta Dr. art. Johan Schimanskin
ottamiseksi professorin, Cultural Encounters tehtävään ajalle
1.8.2018-31.12.2019.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Asiantuntijalausunto (Kuortti ja Järviluoma-Mäkelä)
Schimanskin hakemusasiakirjat
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävä on sijoitettu soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävä on ollut haettavana
7.3.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä LitT
Susanna Iivonen, LitM Markus Juola, LitM Satu Karjalainen, KM Anna Kokko, LitM
Heli Lemmetty, TtM, fysioterapeutti Tuula Martiskainen, LitM Janne Palviainen,
LitM, liikunnanohjaaja (AMK), tradenomi (AMK) Iina Potaseff ja KK Lotta
Pulkkinen.
Tiedekuntaneuvoston 17.1.2018 (1/2018, 6 §) käsittelemän tehtäväkuvauksen
mukaan liikuntakasvatuksen yliopisto-opettaja antaa tehtävän alaan kuuluvaa
opetusta.Tehtävään sisältyy ensisijaisesti liikuntakasvatuksen opetus-, ja
kehittämistehtävät erityisesti varhaiskasvatuksen ammatillisissa opinnoissa sekä
lisäksi luokanopettajakoulutuksen peruskoulussa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaisissa opinnoissa ja liikuntakasvatuksen
sivuaineopinnoissa. Tehtäviin sisältyy opetusharjoittelun ohjausta ja muuta
opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusta. Tehtävään sisältyy opetusta myös
englannin kielellä. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu osaston muuhun toimintaan
ja kehittämistyöhön.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta vaaditaan
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (väh. 35 ov / 60 op). Opetustehtävien
alaan liittyvällä käytännön perehtyneisyydellä tarkoitetaan kokemusta
korkeakouluopetuksesta sekä erityisesti liikunnan opetuksesta ja siihen liittyvästä
pedagogiikasta. Tehtävään valittaessa eduksi katsotaan tieteellisin julkaisuin ja
tutkimushankkein todennetut ja tehtäväalueeseen kohdistuvat tutkimukselliset
ansiot. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä
opettaa tarvittaessa englannin kielellä.
Dekaani kutsui 13.4.2018 antamallaan päätöksellä (277/2018) opetusnäytteeseen
seuraavat osaston esittämät hakijat: LitT Susanna Iivonen, LitM Heli Lemmetty,
LitM Janne Palviainen ja LitM, liikunnanohjaaja (AMK), tradenomi (AMK) Iina
Potaseff.
Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä arvioi hakijoiden opetustaidon
25.4.2018. Kaikilla arvioiduilla hakijoilla on arviointiryhmän lausunnon (9.5.2018)
mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito.
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on esittänyt, että
yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään otetaan LitT Susanna Iivonen
1.8.2018 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
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Susanna Iivonen on suorittanut liikuntatieteiden tohtorin tutkinnon vuonna 2009
(Jyväskylän yliopisto) ja liikuntatieteiden maisterin tutkinnon vuonna 2003
(Jyväskylän yliopisto). Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) hän on suorittanut
vuonna 2006 (Jyväskylän yliopisto). Lisäksi hänellä on tehtävään liittyen
varhaiskasvatuksen liikuntaan liittyvää koulutusta.
Iivonen on työskennellyt yliopistonlehtorina Turun yliopiston opettajankoulutuksen laitoksessa Raumalla vuodesta 2016. Lisäksi hän on työskennellyt
tutkijatohtorina (yht. 5,5 v) ja jatkokoulutettavana Jyväskylän yliopistossa.
Hänellä on pitkä opetus- ja ohjauskokemus yliopistossa ja kokemusta perusasteen liikunnan ja terveystiedon opettajan tehtävistä. Iivosella on viisi
kv-julkaisua ja kv-kokemusta. Iivosen hakemusasiakirjat ovat liitteenä.
LitT Susanna Iivonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että LitT Susanna Iivonen otetaan
yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään 1.8.2018 lukien.

Esitys:

Päätös:

LIITTEET

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta LitT Susanna Iivosen
ottamiseksi yliopisto-opettajan, liikuntakasvatus, tehtävään 1.8.2018 lukien,
osaston esityksen mukaiset varasijat huomioiden.
Esityksen mukainen.

Hakijayhteenveto (Excel)
LitT Susanna Iivosen hakemusasiakirjat
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston esitys
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, tehtävä on sijoitettu soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon. Tehtävä on ollut haettavana
7.3.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä FM,
musiikkipedagogi (AMK) Siiri Ahtola, MuM, musiikkipedagogi (AMK) Petri
Hirvonen, KM Jarmo Lehikoinen, FM Johanna Liukko, KM Minna Mäkinen, FL, MuM,
HTK Raija Pesonen, MuM, MA Mauri Sumén, KT Serja Turunen ja FM Antti Perälä.
Tiedekuntaneuvoston 17.1.2018 (1/2018, 6 §) käsittelemän tehtäväkuvauksen
mukaan musiikkikasvatuksen yliopisto-opettaja antaa tehtävän alaan kuuluvaa
opetusta. Tehtävään sisältyy ensisijaisesti musiikkikasvatuksen opetus- ja
kehittämistehtävät erityisesti varhaiskasvatuksen ammatillisissa opinnoissa,
luokanopettajakoulutuksen peruskoulussa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaisissa opinnoissa, sekä musiikkikasvatuksen
sivuaineopinnoissa. Tehtäviin sisältyy opetusharjoittelun ohjausta ja muuta
opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusta. Tehtävään sisältyy opetusta myös
englannin kielellä. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu osaston muuhun toimintaan
ja kehittämistyöhön.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta vaaditaan
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (väh. 35 ov / 60 op). Opetustehtävien
alaan liittyvällä käytännön perehtyneisyydellä tarkoitetaan kokemusta
korkeakouluopetuksesta sekä erityisesti musiikin opetuksesta ja siihen liittyvästä
pedagogiikasta. Tehtävään valittaessa eduksi katsotaan tieteellisin julkaisuin ja
tutkimushankkein todennetut ja tehtäväalueeseen kohdistuvat tutkimukselliset
ansiot. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä
opettaa tarvittaessa englannin kielellä.
Dekaani kutsui 12.4.2018 antamallaan päätöksellä (276/2018) opetusnäytteeseen
seuraavat osaston esittämät hakijat: FM, musiikkipedagogi (AMK) Siiri Ahtola, KM
Minna Mäkinen, FL, MuM, HTK Raija Pesonen, MuM, MA Mauri Sumén ja FM Antti
Perälä.
Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä arvioi hakijoiden opetustaidon
26.4.2018. Hakijoilla Ahtola, Mäkinen ja Perälä on arviointiryhmän lausunnon
(15.5.2018) mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito. Hakija Pesonen
ei haettavana olleessa tehtävässä osoittanut johtosäännön edellyttämää hyvää
opetustaitoa.
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Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto on esittänyt, että
yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, tehtävään otetaan FM, musiikkipedagogi
(AMK) Siiri Ahtola 1.8.2018 lukien. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
Siiri Ahtola on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon vuonna 2013 (Jyväskylän
yliopisto) ja musiikkipedagogin tutkinnon vuonna 2016 (Savonia AMK). Lisäksi
hän on suorittanut musiikkialan perustutkinnon (muusikko, Joensuun
konservatorio) vuonna 2009. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sisältyvät
suoritettuun maisterin tutkintoon.
Ahtola on toiminut päätoimisena musiikin ja laulun tuntiopettajana taidelukiossa
kolmen vuoden ajan. Lisäksi hän on toiminut laulunopettajana ja tehnyt
sijaisuuksia perusopetuksessa musiikkiluokilla. Kuoronjohtajana Ahtola on
toiminut vuodesta 2012. Korkeakouluopetuksesta hänellä on kokemusta lyhyeltä
ajalta. Ahtola on hakeutumassa jatko-opiskelijaksi kasvatustieteiden
tohtoriohjelmaan. Ahtolan hakemusasiakirjat ovat liitteenä.
FM, musiikkipedagogi (AMK) Siiri Ahtola täyttää johtosäännössä mainitut
yliopisto-opettajan palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut
edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että FM, musiikkipedagogi (AMK)
Siiri Ahtola otetaan yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, tehtävään 1.8.2018
lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta FM, musiikkipedagogi (AMK)
Siiri Ahtolan ottamiseksi yliopisto-opettajan, musiikkikasvatus, tehtävään
1.8.2018 lukien, osaston esityksen mukaiset varasijat huomioiden.

Päätös:

Esityksen mukainen, huomioiden tiedekuntaneuvostoa keskusteluttaneet
näkökulmat, ensisijaisesti varasijoille asetettu järjestys sekä muodollisen ja
käytännöllisen perehtyneisyyden painotus valinnassa.

LIITTEET:

Hakijayhteenveto (Excel)
FM, musiikkipedagogi (AMK) Siiri Ahtolan hakemusasiakirjat
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston esitys
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, erityispedagogiikka, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Yliopisto-opettajan, erityispedagogiikka, tehtävä on sijoitettu kasvatustieteiden ja
psykologian osastoon. Tehtävä on ollut haettavana 18.4.2018 päättyneenä
aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan mennessä KT Eija Heikkinen, KM Anne
Karhu, KM Toni Kortelainen, KM Johanna Kurki, KT Maarit Lasanen, KM, TM Antti
Räsänen, KT Katariina Waltzer ja KM Eeva Willberg.
Tiedekuntaneuvoston 28.2.2018 (2/2018, 13 §) käsittelemän tehtäväkuvauksen
mukaan erityispedagogiikan yliopisto-opettajan tehtävänä ovat opetus- ja
ohjaustehtävät pääsääntöisesti erityispedagogiikan oppiaineessa. Opetustehtäviin
voi sisältyä myös kasvatusalan yhteiseen kandidaatintutkintoon sisältyvää
opetusta. Lisäksi yliopisto-opettajan tehtävänä on kehittää erityispedagogiikan
alan tutkimuspohjaista opetusta, ohjata opetusharjoittelua ja tutkielmia,
osallistua erityispedagogiikan oppiaineen toimintaan sekä avustaa osaston
toimintaan liittyvissä muissa tehtävissä. Tehtävään voi sisältyä opetusta
englannin kielellä.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävään valittavalta vaaditaan
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)
mukaiset opettajan pedagogiset opinnot (väh. 35 ov / 60 op). Opetustehtävien
alaan liittyvällä käytännön perehtyneisyydellä tarkoitetaan kokemusta
erityispedagogiselta kentältä. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen
kielen taitoa sekä kykyä opettaa tarvittaessa englannin kielellä.
Dekaani kutsui 26.4.2018 antamallaan päätöksellä (485/2018) opetusnäytteeseen
seuraavat osaston esittämät hakijat: KM Anne Karhu, KM Toni Kortelainen, KT
Maarit Lasanen ja KT Katariina Waltzer.
Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä arvioi hakijoiden opetustaidon
14.5.2018. Hakijoilla Karhu, Lasanen ja Waltzer on arviointiryhmän lausunnon
(21.5.2018) mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito. Hakija
Kortelainen ei haettavana olleessa tehtävässä osoittanut johtosäännön
edellyttämää hyvää opetustaitoa.
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto on esittänyt, että yliopisto-opettajan,
erityispedagogiikka, tehtävään otetaan KM Anne Karhu 1.8.2018 lukien. Osaston
esitys perusteluineen on liitteenä.
Anne Karhu on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1998
(Helsingin yliopisto). Erilliset erityisopettajan opinnot hän suorittanut vuonna
2005 (Itä-Suomen yliopisto). Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) sisältyvät
suoritettuun maisterin tutkintoon. Karhu on tohtorikoulutettava Jyväskylän
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yliopistossa. Hän on jättänyt väitöskirjan esitarkastukseen maaliskuussa
2018.
Karhu on työskennellyt perusasteen erityisopettajana vuodesta 2005. Sitä ennen
hän työskenteli mm. luokanopettajana. Erityisopettajan työn ohella hän on
työskennellyt mm. erityisopetuksen koordinaattorina, opettajien
täydennyskouluttajana ProKoulu-tutkimushankkeessa sekä nuorempana tutkijana
ja projektitutkijana ProVarkaus/ESR ja ProVarkaus 2 –tutkimushankkeissa.
Karhulla on kolme vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Hänellä on kv-kokemusta
opettajavaihdosta ja vierailuista. Karhun hakemusasiakirjat ovat liitteenä.
KM Anne Karhu täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KM Anne Karhu otetaan
yliopisto-opettajan, erityispedagogiikka, tehtävään 1.8.2018 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta KM Anne Karhun ottamiseksi
yliopisto-opettajan, erityispedagogiikka, tehtävään 1.8.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen. Tiedekuntaneuvosto näki kahden kärkihakijan järjestyksen
päinvastaisena suhteessa hakukuulutuksessa mainittuihin kriteereihin.

LIITE

Hakijayhteenveto (Excel)
KM Anne Karhun hakemusasiakirjat
Kasvatustieteiden ja psykologian osaston esitys
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettajan, kirkkomusiikki, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Yliopisto-opettajan, kirkkomusiikki, teologian osastoon. Tehtävä on ollut
haettavana 18.4.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat määräaikaan
mennessä TM Markus Hänninen ja TM, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (ylempi
AMK) Varvara Merras-Häyrynen.
Tiedekuntaneuvoston 28.2.2018 (2/2018, 13 §) käsittelemän tehtäväkuvauksen
mukaan kirkkomusiikin yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluvat ortodoksisen
kirkkomusiikin alan opetus perus-, aine- ja syventävissä opinnoissa sekä
osallistuminen osaston muuhun toimintaan ja kehittämistyöhön. Tehtävään voi
sisältyä opetusta englannin kielellä.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Tehtävään valittavalta edellytetään, että hän on
suorittanut ortodoksisen kirkkomusiikin syventävät opinnot osana ylempää
yliopistotutkintoaan sekä kuoronjohdon opinnot (vähintään c-tutkinnon taso).
Tämän lisäksi valinnan edellytyksenä on laaja-alainen kirkkomusiikin teoreettinen
tuntemus. Opetustehtävien alaan liittyvällä käytännön perehtyneisyydellä
tarkoitetaan tässä yhteydessä kokemusta yhtäältä korkeakouluopetuksesta ja
toisaalta ortodoksisen kirkkomuusikon kirkollisista tehtävistä. Pedagogiset opinnot
luetaan hakijalle eduksi. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen
taitoa sekä kykyä opettaa tarvittaessa englannin kielellä.
Dekaani kutsui 3.5.2018 antamallaan päätöksellä (486/2018) opetusnäytteeseen
osaston esityksen mukaisesti TM, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (ylempi
AMK) Varvara Merras-Häyrysen.
Dekaanin asettama opetustaidon arviointiryhmä arvioi hakijan opetustaidon
16.5.2018. Hakija Merras-Häyrysellä on arviointiryhmän lausunnon (21.5.2018)
mukaan johtosäännön edellyttämä hyvä opetustaito.
Teologian osasto on esittänyt, että yliopisto-opettajan, kirkkomusiikki, tehtävään
otetaan TM, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (ylempi AMK) Varvara
Merras-Häyrynen. Osaston esitys perusteluineen on liitteenä.
Varvara Merras-Häyrynen on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
(ortodoksisen teologian ko., kirkkomusiikki) vuonna 2003 (Joensuun yliopisto).
Tämän lisäksi hän on suorittanut musiikkipedagogin tutkinnon säveltapailussa ja
musiikin teoriassa sekä kuoron- ja yhtyeenjohdossa (2003, Helsingin
ammattikorkeakoulu Stadia; 2013, Metropolia Ammattikorkeakoulu). Muusikon
(ylempi AMK) tutkinnon hän on suorittanut vuonna 2017 (Metropolia
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Ammattikorkeakoulu). Opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) hän on suorittanut
vuonna 2003 (Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu).
Merras-Häyrynen on työskennellyt Uspenskin katedraalin kanttorina vuodesta
2013 lähtien. Hänellä on pitkäaikainen työkokemus tätä ennen mm. kanttorina,
kuoronjohtajana, päätoimisena ja sivutoimisena tuntiopettajana
ammattikorkeakoulussa, konservatorioissa ja musiikkiopistoissa. Yliopistossa hän
on opettanut kirkkomusiikkia tuntiopettajana yhden lukuvuoden ajan
(2008–2009, Joensuun yliopisto). Merras-Häyrysellä on useita oman
ammattialansa luottamustehtäviä. Merras-Häyrysen hakemusasiakirjat ovat
liitteenä.
TM, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (ylempi AMK) Varvara Merras-Häyrynen
täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan palvelussuhteen ehdot ja
tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että TM, musiikkipedagogi (AMK),
muusikko (ylempi AMK) Varvara Merras-Häyrynen otetaan yliopisto-opettajan,
kirkkomusiikki, tehtävään 1.9.2018 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta TM, musiikkipedagogi (AMK),
muusikko (ylempi AMK) Varvara Merras-Häyrysen ottamiseksi yliopisto-opettajan,
kirkkomusiikki, tehtävään 1.9.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.

LIITTEET

Hakijayhteenveto (Excel)
TM, musiikkipedagogi (AMK), muusikko (ylempi AMK) Varvara Merras-Häyrysen
hakemusasiakirjat
Teologian osaston esitys
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Kokouspäivät syyslukukaudella 2018
valmistelija Kari Korhonen
Esitys:

Tiedekuntaneuvoston syyslukukauden 2018 kokoukset esitetään pidettäväksi
KE 29.8.2018
KE 26.9.2018
KE 24.10.2018
KE 21.11.2018
TI 18.12.2018
Tiedekuntaneuvoston kokoukset alkavat klo 10.15 ellei toisin ilmoiteta.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Joensuu 4.6.2018

sihteri

Kari Korhonen
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