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Årets Professor – professor Helmi Järviluoma-Mäkelä 

 

Professorsförbundet har utsett Helmi Järviluoma-Mäkelä, professor i kulturforskning vid Östra Finlands 

universitet, till Årets Professor 2019. Valet offentliggjordes på seminariet Professorin työ – jatkuvuuksia, 

muutoksia ja käännekohtia (Professorns arbete – kontinuitet, förändringar och vändpunkter) på 

Vetenskapsdagarna i Helsingfors på fredag. Prissumman är 20 000 euro. 

Helmi Järviluoma-Mäkelä (58) har verkat som professor vid Östra Finlands universitets campus i Joensuu 

sedan 2005. Hon disputerade 1997 vid Tammerfors universitet inom området musiketnologi. Hon är docent 

i musikvetenskap vid Åbo universitet. Förra året blev Järviluoma-Mäkelä medlem i Finska 

Vetenskapsakademien.  

Järviluoma-Mäkelä forskar i ljud- och sinneslandskap, musik och kultur. Tvärvetenskapligheten 

framkommer starkt i ämnena för hennes forskning som förenar sociologi, musikvetenskap och sensoriska 

livsmiljöer. Järviluoma-Mäkelä är känd som en föregångare, som ända sedan slutet av 1980-talet har befäst 

en ljudlandskapsforskning som förenar vetenskap och konst i Finland. Åren 1998–2013 ledde hon flera olika 

internationella projekt inom området, vilka finansierades av Finlands Akademi. 

Under de senaste åren har Järviluoma-Mäkeläs forskningsintresse vidgats till att gälla sensoriska livsmiljöer 

och transgenerationella miljörelationer samt förändringar i dessa. För denna forskning har hon fått 

Europeiska forskningsrådets finansiering för längre hunna forskare på 1,9 miljoner för åren 2016-2021. 

Beviljandet av forskningsanslaget ERC Advanced Grant vittnar om att hennes forskning håller en mycket 

hög vetenskaplig nivå internationellt sett. Inom de humanistiska områdena är det bara två andra finländska 

forskare som fått motsvarande finansiering. 

Inom ramen för det ERC-projekt som Järviluoma-Mäkelä leder undersöker man hur invånarna upplever 

förändringar i medelstora städers sensoriska livsmiljöer. Projektet involverar forskare från fyra EU-länder. 

Om Järviluoma-Mäkeläs internationella anseende och aktivitet vittnar även det faktum att hon har varit 

gästforskare och professor vid många utländska universitet (bl.a. i Shanghai, Nanjing, Liverpool, London och 

Alcalá). Hon har främjat forskningssamarbetet genom sitt arbete i i ledande uppgifter inom flera olika 

internationella nätverk och sin långvariga insats för de inhemska vetenskapliga sällskapens verksamhet 

samt genom att ha varit med om att etablera nya sådana.  

Utöver sina vetenskapliga meriter är professor Järviluoma-Mäkelä en inspirerande lärare som har skapat 
nya undervisningsmetoder som överskrider utbildnings- och vetenskapsområdenas gränser. Hon har bland 
annat varit med och kommit med idén till samt lett ett doktorprogram på temat Sociala och kulturella 
möten vid Östra Finlands universitet. Under Järviluoma-Mäkeläs ledning har 20 doktorsavhandlingar 
färdigställts.   
Den samhälleliga interaktionen samt samarbetet med intressentgrupper har en framträdande plats i 

Järviluoma-Mäkeläs arbete. Hon sätter ett stort värde på att forskning ska göras lättillgänglig för 



 
 
 

allmänheten. Järviluoma-Mäkelä gör radiofeatures och har år 2012 varit med och grundat programformatet 

Äänien illat för Radio Suomi. Hon har också skrivit en novellsamling som utkom för två år sedan. 

 

NÄRMARE INFORMATION: 

Professor Helmi Järviluoma-Mäkelä, 050 4422 520; 

Professorsförbundets ordförande Jouni Kivistö-Rahnasto, 045 6575 757; 

Kommunikationschef Kirsti Sintonen, 040 5622 965 

bilder: kommunikationsassistent Milla Talassalo, 050 3370 551 eller milla.talassalo@professoriliitto.fi  
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