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Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous
Aika

keskiviikko 15.8.2018 klo 10.00-10.08

Paikka

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla sh. 202 (etäyhteys)

Jäsenet

prof. Marja Vauras, pj.
prof. Risto Rinne
(prof. Piia Seppänen)
prof. Arto Jauhiainen
(prof. Heikki Silvennoinen)
prof. Jukka Husu
(prof. Pasi Koski)
prof. Maarit Silvén
(prof. Eila Lindfors)
prof. Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
(prof. Harry Silfverberg)
leht. Ritva Aarras-Saari
(reht. Anna-Maija Katajisto)
yliopistotutk. Jaana Lepistö
(tohtorikoul. Kimmo Koivisto)
yliopistonleht. Anne Laiho
(yliopistonleht. Päivi Pihlaja)
apul.prof. Minna Hannula-Sormunen (yliopisto-opett. Anu Tuominen)
tutkijatoht. Tuike Iiskala
(leht. Kristiina Heikkilä)
opisk. Riku Manninen
(opisk. Pontus Roppola)
opisk. Tira Kivilähde
(opisk. Jenna Jokila)
opisk. Johanna Ojama
(opisk. Jonna Määttä)
opisk. Lauri Lehtonen
(opisk. Topi Toivonen)
opisk. Timi Olin
(opisk. Aaro Kuoppala)

Valmistelijat

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Sihteerit

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

1.

Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kokoukseen on lähetetty 8.8.2018. Kutsu on lähetettävä viimeistään
viisi arkipäivää ennen kokousta.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä
on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.
Turun yliopiston johtosäännön 27 §:n mukaan ”Hallintoelin voi yksimielisellä
päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen kiireellisen asian, vaikka sitä ei ole kokouskutsussa mainittu.”.

Päätös

2.

Kokous avattiin klo 10.00 ja se todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

Ilmoitusasiat
Dekaanin ja varadekaanin opintoasioita koskevat päätökset (liite 1).
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Uuden varajäsenen valitseminen tiedekunnan johtokunnan professorien ryhmään ajalle
1.9.2018-31.12.2021
Turun yliopiston vaalijohtosäännön 50 §:n mukaan jos hallintoelimen jäsen
ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, tulee varajäsen hänen tilalleen hallintoelimeen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen ei
enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, taikka hänestä tulee
hallintoelimen jäsen, valittu hallintoelin valitsee uuden varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Uusi varajäsen valitaan sen ryhmän keskuudesta,
josta varajäsen puuttuu.
Johtokunnan varajäsen Harry Silfverberg on irtisanoutunut professorin tehtävästään 1.9.2018 lukien. Näin ollen professori Silfverbergin varajäsenyys
tiedekunnan johtokunnassa päättyy.
Johtokunnan professorijäseniä on pyydetty esittämään kokouksessa näkemyksensä oman henkilöstöryhmänsä ehdokkaasta tai ehdokkaista uudeksi
varajäseneksi professori Silfverbergin tilalle tiedekunnan johtokuntaan ajalle
1.9.2018-31.12.2021.

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho

Päätös

Johtokunta päätti nimittää professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmannin varajäseneksi johtokuntaan ajalle 1.9.2018-31.12.2021 professori Heini-Marja Pakulan.

4.

Uuden varajäsenen valitseminen tiedekunnan johtokunnan muiden opettajien ja tutkijoiden ja
muun henkilöstön ryhmään ajalle 1.8.2018-31.12.2021
Turun yliopiston vaalijohtosäännön 50 §:n mukaan jos hallintoelimen jäsen
ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, tulee varajäsen hänen tilalleen hallintoelimeen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen ei
enää kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero, taikka hänestä tulee
hallintoelimen jäsen, valittu hallintoelin valitsee uuden varajäsenen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Uusi varajäsen valitaan sen ryhmän keskuudesta,
josta varajäsen puuttuu. Jos varajäsen on ollut vaalissa ehdokkaana vaaliliitossa, uudeksi varajäseneksi valitaan seuraavaksi eniten kyseisessä vaaliliitossa ääniä saanut ehdokas. Jos ehdokas ei ole ollut vaalissa ehdokkaana
vaaliliitossa, uudeksi varajäseneksi valitaan kyseisessä vaalissa seuraavaksi eniten saanut ehdokas.
Johtokunnan varsinainen jäsen lehtori Ritva Aarras-Saari on irtisanoutunut
tehtävästään 1.8.2018 lukien. Näin ollen hänen jäsenyytensä tiedekunnan
johtokunnassa päättyy, ja hänen varajäsenensä rehtori Anna-Maija Katajisto
tulee jäseneksi tiedekunnan johtokuntaan ajalle 1.8.2018-31.12.2021.
Uusi varajäsen valitaan muiden opettajien ja tutkijoiden ja muun henkilöstön
ryhmästä vaalin tuloksen perusteella. Katajisto ei ole ollut vaalissa vaaliliitossa, joten uudeksi varajäseneksi valitaan ko. vaalissa seuraavaksi eniten
ääniä saanut ehdokas. Seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on yliopistonlehtori Tomi Kärki.

Valmistelija

palvelupäällikkö Ulla Kiviaho
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Valmistelijan päätösehdotus Yliopistonlehtori Tomi Kärki valitaan uudeksi varajäseneksi tiedekunnan johtokunnan muiden opettajien ja tutkijoiden ja muun henkilöstön ryhmään
ajalle 1.8.2018-31.12.2021.
Päätös

5.

Päätettiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

KM Gabriela Rodriguez-Aflectin väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu
KM Gabriela Rodriguez-Aflectin väitöstilaisuus pidettiin 18.6.2018. Väitöskirjan ”Oppimispelin motivationaaliset vaikutukset (Exploring motivotional effects of a mathematics serious game)” ohjaajina ovat toimineet professori
Erno Lehtinen, yliopistotutkija Tomi Jaakkola ja apulaisprofessori Minna
Hannula-Sormunen. Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän, professori
Marjaana Kankaan lausunto sekä arvosteluryhmän arvosanaehdotus ovat
liitteinä. Arvosteluryhmään kuului väitöskirjatutkimuksen ohjaajan, professori Erno Lehtisen ja vastaväittäjä, professori Marjaana Kankaan lisäksi apulaisprofessori Janne Lepola.
KM Gabriela Rodriguez-Aflectilla ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Yliopiston johtosäännön 20 §:n mukaan väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymiseen sekä väittelyluvan myöntämiseen saavat osallistua vain
ne johtokunnan jäsenet, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus.

Liitteet

2/15.8.2018 Vastaväittäjän lausunto Kangas
3/15.8.2018 Arvosanaehdotus Rodriguez-Aflect

Valmistelija

koulutuspäällikkö Mirkka Ruotsalainen

Valmistelijan päätösehdotus Hyväksytään KM Gabriela Rodriguez-Aflectin väitöskirja arvosanalla 4 (kiitettävä).
Päätös

6.

Hyväksyttiin valmistelijan päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
Puheenjohtaja

Marja Vauras

Sihteerit

Ulla Kiviaho

Mirkka Ruotsalainen

Kasvatustieteiden tiedekunta • Faculty of Education

FI-20014 Turun yliopisto, Finland
www.utu.fi/edu

