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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOKSEN LAITOSNEUVOSTON KOKOUS

Aika tiistai 9.11.2010 klo 13.00
Paikka Exactum, huone D340

Läsnä Mats Gyllenberg, puheenjohtaja
Pertti Mattila
Jouko Väänänen, poistui klo 13.34 asiaa 6 käsiteltäessä
Jouko Mickelsson (myös varajäsen Eero Saksman oli läsnä)
Anne Hynynen
Mikko Kemppainen
Pekka Nieminen
Sirkka-Liisa Varvio
Teemu Saksala
Anssi Tuovinen
Ville Parkkinen

Esittelijä Hannu Honkasalo, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jouko Mickelsson ja Anssi Tuovinen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Pöydälle jaettu täydennetty esityslista (liite 1) hyväksyttiin.

4. Ilmoitusasiat

Liitteenä 2 on lista laitoksen johtajan päätöksistä.
Kohtaan 7 (pro gradujen hyväksyminen) liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä ko-
kouksessa.
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5. Laitosneuvoston ylimääräinen kokous joulukuussa

Opiskelijan, joka haluaa valmistua vuonna 2010, on jätettävä todistuspyyntö mate-
maattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan viimeistään keskiviikkona 8.12.2010. Kos-
ka tiedekunnan ja laitoksen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni opiskeli-
ja ehtii valmistua tämän vuoden puolella, laitosneuvosto päätti mm. pro gradujen hy-
väksymistä varten pitää ylimääräisen kokouksen tiistaina 7.12.2010 klo 9.00 huo-
neessa D340.

6. Jatko-opiskelijoiden toiminta opetustehtävissä

Jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien kesken on esiintynyt sekaannusta joissakin opetuk-
seen liittyvissä asioissa esimerkiksi, kun jatko-opiskelija on pitänyt tuntitöinä yli-
määräisiä opetustunteja. Mikko Kemppainen alusti asiasta.

Keskustelun jälkeen laitosneuvosto totesi ensiarvoisen tärkeäksi sen, että jatko-
opiskelija laatii lähiesimiehensä kanssa työsuunnitelmansa huolellisesti ja sopii jo
tässä vaiheessa mahdollisista ylimääräisistä töistä.

7. Pro gradu -tutkielmat

Päätettiin hyväksyä seuraavat pro gradu -tutkielmat:

Airaksinen, Johanna
matematiikka (matematiikan pääaine, matemaattisen fysiikan linja): Reynoldsin jän-
nitystensorin mallintaminen leijupetin moni-faasi virtauksissa
(Muratore-Ginanneschi – Kupiainen)
(hyväksyttiin ehdolla, että tekijä toimittaa pro gradun tiivistelmän ja ilmoittaa saa-
neensa tietoonsa ehdotetun arvosanan ja arvosteluperusteet)

Kvist, Tuomas
matematiikka (soveltavan matematiikan pääaine, vakuutus- ja finanssimatematiikan
linja): Vakuutustoiminnan sijoitusriskit
(Nyrhinen – Nummelin)

Soultanis, Elefterios
matematiikka (matematiikan pääaine, analyysin linja): Haj asz spaces and their ref-
lexivity properties
(Saksman – Holopainen)

Eskelinen, Juha
matematiikka (matematiikan aineenopettajan pääaine): Pienen induktiivisen dimen-
sion ja peitedimension samuus
(Partanen – Elfving)

Virkkunen, Mira
matematiikka (matematiikan aineenopettajan pääaine): Avaruusgeometrian käsitteet
perusopetuksen oppikirjoissa – ovatko kaikki tarpeellisia?
non sine laude approbatur
(Oikkonen – Koskenoja)
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8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.38.

Puheenjohtaja Mats Gyllenberg

Sihteeri Hannu Honkasalo

LIITTEET

1. Esityslista
2. Lista laitoksen johtajan päätöksistä

Pöytäkirja hyväksytään:

Jouko Mickelsson Anssi Tuovinen


