Kasvatustieteiden kunniatohtoriksi vihitään:
Professori William E. Doll, Jr., Louisiana State University, USA
Professori William E. Doll Jr. on filosofisesti suuntautunut postmodernin opetussuunnitelmateorian
uranuurtaja, jonka kirja ”A Post-Modern Perspective on Curriculum (1993)” on edelleen yksi alan
klassikoita. Hän on kehittänyt myös kompleksisuusteoriaa ja soveltanut sitä opetussuunnitelmien,
kasvatuksen ja koulutuksen analyysiin. Professori Doll on taustaltaan matematiikan opettaja. Hän on
tuotannossaan analysoinut ansiokkaasti myös kouluopetuksen käytännön problematiikkaa.
Lisätietoja: professori Eero Ropo, p. 050 567 9838
Professori Henning Salling Olesen, Roskilde University, Tanska
Professori Henning Salling Olesen on Euroopan johtavia aikuiskasvatuksen tutkijoita. Hän on ansioitunut
niin yliopisto-opettajana, yliopistohallinnon johtotehtävissä kuin tutkijana. Olesen tutkii erityisesti aikuisten
oppimista ja identiteettiä elämänhistoriallisesta näkökulmasta eurooppalaisessa kontekstissa. Vuodesta
1999 lähtien Professori Olesen on toiminut eurooppalaisen aikuiskasvatusseuran puheenjohtajana ja
vuodesta 2010 lähtien yhden alan keskeisimmän julkaisufoorumin ”European Journal for Research in
Education and Learning of Adults” (RELA) toisena päätoimittajana.
Lisätietoja: professori Anja Heikkinen, p. 040 190 1464
Apulaisprofessori Manjula Waniganayake, Macquarie University, Australia
Apulaisprofessori Manjula Waniganayake on kansainvälisesti arvostettu varhaiskasvatuksen asiantuntija ja
yksi varhaiskasvatuksen johtajuustutkimuksen pioneereista. Waniganayake työskentelee Sydneyssä
sijaitsevan Macquarien yliopiston varhaislapsuuden tutkimuskeskuksessa. Hänellä on varhaiskasvatuksen
toimintakentän hyvän tuntemuksen vuoksi vahva tietopohja varhaiskasvatuksen koulutuksesta ja
käytännöistä. Waniganayaken tutkimusintressit kohdistuvat varhaiskasvatuksen johtajuuteen,
perheyhteistyöhön ja ammatilliseen kehittämiseen sekä toimintatapa-analyysiin, laatuun ja mentorointiin.
Lisätietoja: professori Eeva Hujala, p. 040 540 8550

Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihitään:
Professori Jutta Allmendinger, Humboldt-Universität zu Berlin, Saksa
Professori Jutta Allmendinger on suorittanut tohtorin tutkinnon Harvardin yliopistossa. Hän toimii
Wissenschaftszentrum Berliinin sosiaalitieteellisen tutkimusosaston johtajana Humboldt-yliopistossa
Berliinissä. Allmendinger on sosiologisessa ja politiikan tutkimukseen liittyvässä tutkimustoiminnassaan
käsitellyt naisten työuria ja elämänkulkua sekä koulutusinstituutioiden yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä
vaikutuksia.
Lisätietoja: professori Pertti Koistinen, p. 050 3186123
VTM Tarmo Lemola, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology (vieraileva professori)
Tarmo Lemola on suomalaisen tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen keskeinen uranuurtaja, joka
on toiminut pitkällä urallaan sekä alan tutkijana että alan tutkimuksen hallinnon ja rahoituksen edistäjänä

sekä kotimaassa että ulkomailla, erityisesti kehitysmaissa. Hän on edistänyt monin tavoin tieteen,
teknologian ja innovaatiotutkimuksen kehitystä Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä Lemola toimii Nelson
Mandela African Institute of Science and Technologyssa vierailevana professorina.
Lisätietoja: yliopistotutkija Mika Kautonen, p. 050 3186116
Kustannuspäällikkö, sosionomi Teijo Makkonen, Osuuskunta Vastapaino, Tampere
Kustannuspäällikkö Teijo Makkonen on luotsannut Tampereella toimivaa Osuuskunta Vastapainoa sen
perustamisvuodesta 1981 alkaen. Makkonen on kehittänyt kustannustoimintaa suuntaan, jota leimaa tiivis
yhteistyö sekä suomalaisen että kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa.
Lisätietoja: professori Antti Saloniemi, p. 050 4627394
Professori Swati Shirwadkar, University of Pune, Intia
Professori Swati Shirwadkar toimii Intian Punen yliopiston sosiologian ja sukupuolen tutkimuksen
professorina ja sosiologisen instituutin johtajana. Hän toimii useissa luottamustehtävissä tieteellisillä
foorumeilla, ja hänen tutkimuskohteitaan ovat mm. diaspora ja identiteetit, sosiaalinen muutos
maaseudulla sekä naiset ja väkivalta.
Lisätietoja: professori Pertti Koistinen, p. 050 3186123
Professori Ulla Carlsson, Göteborgs universitet, Ruotsi
Professori Ulla Carlsson on viestintätieteiden pohjoismaisen informaatio- ja dokumentaatiokeskuksen
NORDICOMin johtaja. Carlsson on luonut perustan alan pohjoismaiselle yhteistyölle, jossa hän on ollut
mukana 1970-luvulta lähtien. Hän johtaa myös Göteborgin yliopistossa toimivaa
Clearinghouse on Children, Youth and Media-instituuttia, joka monitoroi lasten ja nuorten median
käyttöä ja julkaisee mediakasvatuksen tutkimuksia.
Lisätietoja: professori Taisto Hujanen. p. 050 3951175

Teatteritaiteen kunniatohtoriksi vihitään:
Kirjailija Pirkko Saisio
Pirkko Saisio on yksi yhteiskunnallisesti aktiivisimpia suomalaisia nykykirjailijoita ja sukupuolipoliittisia
vaikuttajia. Hänellä on erittäin laaja kirjallinen tuotanto: seitsemäntoista kirjaa ja saman verran näytelmiä,
tv-näytelmiä, librettoja, elokuvakäsikirjoituksia ja dramatisointeja. Saisio on myös toiminut
Teatterikorkeakoulun tuntiopettajana dramaturgian professorina, ohjaajana ja käsikirjoittajana. Saisio on
ansioitunut erityisesti homoseksuaalisuuden, perhe-elämän ahdistavien heteroseksuaalisten rakenteiden ja
työläisten arjen kuvaajana, viimeksi TV2:n televisiosarjassa Tehdas. Pirkko Saisio vastaanotti kirjallisuuden
Finlandian vuonna 2003 romaanillaan Punainen erokirja ja Pro Finlandia -mitalin vuonna 2007.
Lisätietoja: dosentti Iiris Ruoho, p. 040 1904150

