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“With this opportunity, I would like to 
appreciate your invaluable contribution 
to JYU which is a surprisingly amazing 
international university. 
In Chinese, Xie Xie (means kiitos)!”

- Fengyu Cong, 
Department of Mathematical Information 
Technology



“Many congratulations and thanks,  
Rector Sallinen. You have tirelessly 
worked hard on behalf of 
this university and its 
students and staff.”

- Lisa Lahtela, 
Language Centre



“Thanks for the inspiring talks and for 
organizing the yearly spring meetings with 
female professors!”

- Marita Vos, 
Department of Communication



“Olen saanut lapsuudestani lähtien kulkea 
monien vahvojen naisten kasvattamana, 
ohjaamana ja innoittamana. Ei siis 
varmaankaan ollut sattumaa, että valitsin 
Tampereen ja Turun sijasta Jyväskylän 
päästyäni vihdoin sisään yhden yliopiston 
sijasta kolmeen yliopistoon. 
Olen ollut ylpeä vahvasta ja 
visionäärisestä naisrehtoristamme, 
joka samaan huoneeseen astuessaan 
tekee lähtemättömän mutta lämpimän 
vaikutuksen. Olen myös iloinen, että 
sain henkilökohtaisesti luovuttaa Teille 
väitöskirjani ja vaihtaa siitä muutaman 
sanan. Tämä on ollut hieno perinne 
väittelijöille. 
Lämpimät kiitokseni!”

- Johanna Rantanen, 
psykologian laitos



“Monista 
työntäyteisistä vuosistasi 

ja hyvistä naisprofessoreiden 
illanvietoista kiittäen!”

- Leena Laurinen, 
kasvatustieteiden laitos



“Mukavia eläkepäiviä!”

- Jarno Viikki, 
IT-palvelut
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“Oikein mukavia eläkepäiviä! En usko 
ollenkaan, että aika tulee pitkäksi.”

- Vesa Kupari, 
Jyväskylän yliopisto



“Dear Aino, 
for an oboist one of the solo’s you dream 
to play is the ‘englannin torvi’ solo in The 
new world symphony by Antonin Dvorak. 
Last year this dream came true for me 
when I was allowed to play that solo with 
Sinfis, the university orchestra. When I 
looked up after playing the last note I saw 
you in the audience and you seemed to be 
moved. 
That meant a lot to me, and showed 
once more your warmth and emotional 
engagement as rectrix of our university! 
Thank you so much! 
I wish you all the best for the future!”

- Anemone van Zijl, 
Music Department



“Aurinkoisia päiviä ja lämmin kiitos!”

- Juha-Antti Lamberg, 
HELA / JSBE 
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“Dear Rector Aino Sallinen, 
Thank you very much for your kind and 
professional support related to collaboration 
with Keio University SFC. The last 
sentence in the Preface of my PhD thesis 
was: 
“I would like to dedicate this work to the 
promotion of the scientific research and 
development work between Finnish and 
Japanese universities (dated 14.9.2005).” 
That was and still is my mission. I am 
proud and grateful that I have been able to 
carry out my mission at the University of 
Jyväskylä.

Kokoro kara arigotou 
(Thank you from my heart)!”

- Anneli Heimbürger, 
Department of Mathematical Information 
Technology



The MoU Agreement 
between the University of 

Jyväskylä and Keio University 
SFC was signed in Japan in 

November 6th, 2009. 
The more detailed collaboration 

agreement was signed in  
February 6th, 2012.

Dean, Professor 
Tokuda and Vice 
Dean, Professor 
Kiyoki at Keio 

SFC in Japan in 
November 2009



Rector, Professor 
Sallinen and

Dean, Professor 
Tokuda at Keio 

University SFC in 
Japan in November 

2009

Dean, Professor 
Tokuda and

Rector, Professor 
Sallinen at JYU

in September 2010

Rector, Professor 
Sallinen and Dean, 
Professor Tokuda, 

Research Project 
Manager Takase and 

Senior Researcher 
Heimbürger at Keio 
University SFC in 

November 2009 

(Photo by Dr. Sasaki  from Keio SFC, other photos by Dr. Heimbürger)



“Dear prof. Aino Sallinen, 
I remember meeting you at the European-
Japanese conference on Information 
Modelling and Knowledge Bases in 
Jyväskylä. 
It was my great pleasure to meet you. 
It is also my great pleasure to visit the 
University of Jyväskylä several times 
and start a fruitful cooperation with the 
Department of Mathematical Information 
Technology, namely with Prof. Anneli 
Heimbürger and Prof. Tommi Kärkkäinen.”

- Marie Duzi, 
VSB-Technical 
University 
Ostrava, Czech 
Republic



“Haluan kiittää rehtori Aino Sallista 
hänen arvokkaasta työstään yhteisen 
yliopistomme eteen. Ainon tapa ajaa 
energisesti ja periksiantamattomasti 
yliopistomme etua on tehnyt minuun 
suuren vaikutuksen. 
Hänen työnsä ansiosta Jyväskylän 
yliopisto on 20 vuodessa kasvanut yhdeksi 
Suomen johtavista monialayliopistoista.”

- Antti Yli-Tainio, 
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 
puheenjohtaja 2011ku
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“Tuesta ja kannustuksesta kiittäen. 
Antoisia uusia elämänpolkuja 
toivottaen.”

- Marja-Kristiina Lerkkanen, 
opettajankoulutuslaitos



“Thanks for the support to start up my 
career. My personal successes and the 
success of my research have been also 
thanks to Your support. 
I would like to take this opportunity 
to wish You many years of serenity and 
happiness!”

- Ferrante Neri, 
Department of Mathematical Information 
Technology



“Lämmin kiitos moninaisesta tuestasi 
vuosien varrella! Aurinkoisia eläkepäiviä!”

- Johanna Mappes, 
bio- ja ympäristötieteet, huippuyksikkö
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“Dear Aino, 
Best of luck in your retirement. 
Thank you for being an example for women 
in Finland.”

- Merie Joseph, 
Agora Center & 
Jyväskylän yliopiston 
kauppakorkeakoulu



”Lue kirjaa luonnon ja maailman” 
- elos toukokuussa kun silmäsi avaat, 
näet elämän kirjan aukeevan, 
rivi riviltä kuljet, 
tavaat ja tavaat. 
Kuin löytäjä uusien maitten oot, 
uus Robinson sinä tahdot olla: 
”kotirannat kauaksi vaipukoot, 
ilo mennä näin meren vainiolla.” 
Juhani Siljo, 
Jyväskylän tieteellisen kirjaston amanuenssi 
v. 1914-1916 



“Jyväskylän yliopiston 
kirjasto onnittelee rehtori 
Aino Sallista mittavasta 
urasta. Sivistyksen ja tiedon 
vaaliminen on aina ollut tärkeä osa 
sekä rehtorin että kirjaston toimintaa. 
Kiitämmekin Sinua vuosia kestäneestä 
antoisasta yhteistyöstä ja toivotamme 
mielenkiintoisia eläkepäiviä.”

- Kimmo Tuominen, 
Jyväskylän yliopiston kirjasto



“Lämpimästi tervehtien ja kiittäen vuosien 
yhteistyöstä!”

- Piia Björn, 
kasvatustieteiden laitos / 

erityispedagogiikka



“Gerontologian tutkimuskeskuksen 
henkilökunta haluaa toivottaa 
pitkäaikaiselle rehtorille hyviä ansaittuja 
vapauden päiviä ja kiittää lämpimästä 
yhteistyöstä vuosien aikana.”

- GEREC henkilökunta, 
terveystieteiden laitos
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Akvarelli Normaalikoulun lukion ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelija Stella Keppo



Puu kypsyttää lehdet, viskaa tuuleen
eikä ole enää puun asia
mitkä niistä pieni kriitikko keräilee 
askarteluun.
Kauneimmat, tietysti.
Arto Lappi, Lumiputous

”Lämpimin kiitoksin!”

- Jyväskylän normaalikoulu



“Rehtori Aino Sallista tervehtien ja 
kiittäen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 
työstä JY:n keulassa.”

- Matti Kuorelahti
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Muistoksi Bosnia 
ja Hertsegovinassa 
toteutetusta 
inklusiivisesta 
opettajien täydennys- ja 
maisterikoulutusohjelman 
päätösseminaarista 
Sarajevossa 14.-17.10. 
2006. Hanke toteutettiin 
JY:n johdolla yhteistyössä Joensuun 
yliopiston kanssa.
Kuva hotelli Saraj’n parvekkeella 
Sarajevon kaupunki taustalla. Kuvassa 
rehtorit Aino Sallinen ja Perttu Vartiainen 
sekä yliassistentti Kristiina Lappalainen 
(JoY) ja lehtori Matti Kuorelahti (JY), 
rehtorin adjutantti.



“Aurinkoiset terveiset ja syvä 
kumarrus huikaisevan, suuren suurta 
kunnioitusta herättävän uran tehneelle 
rehtori Salliselle!”

- Sanna Karkulehto, 
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / 
kirjallisuus



“Gratias quam maximas pro annis his!”

- Outi Merisalo, 
kielten laitos / romaaniset ja klassiset kielet



“On ollut kunnia saada palvella rehtori 
Sallisen johtamassa yliopistossa.”

- Suvi Jokio, 
tilapalvelut
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“Kiitokset yhteistyöstä 
ja Vuokatin 
liikuntateknologian 
yksikön tukemisesta. 
Mukavia 
eläkepäiviä!”

- Vesa Linnamo, 
liikuntabiologian laitos

ku
va

 N
iin

a 
Pi

ira
in

en



“Toivotan miellyttäviä ja antoisia 
eläkepäiviä. Olet tehnyt mittavan 
uran yliopiston johdossa. Tänä aikana 
yliopistomme on kehittynyt merkittäväksi 
toimijaksi kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Olet onnistunut tehtävässäsi hienosti.”

- Mika Pettersson, 
Nanoscience Center



“Keveitä askelia kohti uusia kuvioita!”

- Maarit Virolainen, 
koulutuksen tutkimuslaitos



“Konneveden tutkimus-
aseman henkilökunta, 

aseman poppoo, kiittää rehtori 
Aino Sallista pitkäaikaisesta 

yhteistyöstä ja aseman toiminnan 
tukemisesta. 
Konneveden tutkimusasema on yliopiston 
näyteikkuna maakuntaan ja ”Rehtorin 
stipendit” ovat mahdollistaneet vuosien 
aikana satojen ei-biologien, kaikkien 
yliopistolaisten työskentelyn aseman 
vieraanvaraisessa ja lämpimässä 
ilmapiirissä. 
Poikeuksetta tutkimusaseman 
työskentelyilmapiiri ja Raija-emännän 
loistava ruoka ovat saaneet kiitosta. 



Konnevedestä on tätä kautta tullut 
koko yliopiston tieteellisen työskentelyn 
tukikohta. 
Hyviä sieniretkiä toivottaen, 
Tutkimusaseman väki ja Hannu Ylönen, 
Pehtoori, nykyinen Isäntä.”

- Konneveden aseman poppoo, 
Konneveden tutkimusasema
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“Very many thanks for all the support 
you gave to me after my appointment 
and the interest you always showed in 
my activities. These things do make a 
difference. Good luck in your retirement, 
although I suspect you will be as active as 
ever!”

- Roger Jones, 
Biological and Environmental 

Science



“Terveisiä vanhalta AIESEC Jyväskylä 
ry:n hallituslaiselta vm. 2007-2008! 
Kävimme vuonna 2007 60-vuotisjuhlanne 
vastaanotolla AIESEC Jyväskylä 
ry:n puolesta ja toimme lahjaksi 
samanikäisen konkarin, Roope Sedän 
60-vuotisjuhlakirjan. Toivottavasti olette 
viihtyneet Roopen kanssa ja hän on 
tarjonnut teille hauskoja hetkiä! 
Kaikkea hyvää tulevaisuuteenne!”

- Tiia Stén, 
AIESEC Jyväskylä ry (hallitus 2007-2008)



“Kiitos kaunis - Aino näistä vuosista! Muistan kuin 
eilisen päivän, kun olimme valitsemassa Sinua eka 
kerran uudeksi rehtoriksi. 
Meille liikuntalaisille yritettiin markkinoida kovasti 
professori Kari Sajavaaraa, vastaehdokastasi - 
hänkin olisi ollut hyvä rehtori - mutta nainen taisi 
silloin sytyttää liikuntalaisten sydämet ja saada 
useimmat meistä liikuntalaisista antamaan äänen 
Sinulle vaalikollegiossa - ja äänestyksessä ero oli 
ihan selkeä - oliko se 1 ääni!
Kiitokset Aino, kun olit tukenamme 
Sport University of Shanghain upeassa 
promootiotilaisuudessa vuonna 2007, jossa sait 
kunniaprofessorin arvonimen. Muistan kun käänsit 
Sinulle osoitetun kysymyksen minulle vastattavaksi 
kunniaprofessori-promootiossa - kiinalaiset kysyivät 
mitkä ovat meidän suomalaisten mitalitavoitteet 
silloin seuraavan vuoden 2008 Pekingin 
olympialaisissa. Vastasin diplomaattisesti, että 
olemme hyvin onnellisia jos saamme mitaleja ”one 
or some” ja sekös kiinalaisia kovasti nauratti, koska 
tiesivät itse saavansa useita kymmeniä mitaleja - 
kuten myös kävi sitten itse kisoissa!”

- Kimmo Suomi, liikuntatieteiden laitos



”Kiitämme rehtori 
Aino Sallista työstä 
interaktiivisen opetuksen 
edistämiseksi yliopistossamme. 
Arvostamme strategista linjausta 
ja tukea interaktiivisen pedagogiikan 
kehittämisessä. Toivotamme Sinulle hyviä, 
vuorovaikutteisia kohtaamisia myös 
tulevaisuudessa.”

- Interaktiivinen opetus ja oppiminen -ryhmä



“Onneksi olkoon, hieno rehtorimme! Hyvä 
Suomi ja eläköön sen upeat naiset!”

- Marja Tiirola, 
bio- ja ympäristötieteiden laitos 
/ vesistötieteet



“Kiitos kaikesta 
tuesta laitoksellemme 
ja tiedekunnallemme! 
Kiitos myös jämäkästä johtamisotteesta!”

- Jorma Tynjälä, 
terveystieteiden laitos



“Tulin Jyväskylän yliopistoon 
opiskelijaksi syksyllä 1995, 

eli en ole kokenut sellaista 
yliopistoa, jossa ei olisi ollut Ainoa. 

Suuri muutos on siis edessä. 
Aktiivista kolmatta ikää!”

- Panu Moilanen, 
tietojenkäsittelytieteiden laitos



“Kiitos Aino 
– yritän tulevaisuudessakin syödä 
kaksi lämmintä ateriaa päivässä.”

- Helinä Turunen
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“Arvoisa rehtori Aino Sallinen, 
Jyväskylän yliopiston Viittomakielen 
keskus tervehtii ja kiittää Teitä 
viittomakielistä yhteisöä kohtaan 
osoittamastanne tuesta. 
Myötämielisyytenne on edistänyt 
viittomakielisen akateemisen yhteisön 
muodostumista ja voimaantumista 
koulutusten alkuhetkistä saakka. 
Toivotamme Teille onnea uudelle, alkavalle 
tulevaisuudelle.”

- Jaana Keski-Levijoki, 
Viittomakielen keskus



”Kiittäen yhteistyöstä ja miellyttäviä 
eläkepäiviä.”

- Pekka Laine,
Jyväskylän yliopiston 
ammattiosasto JYTT ry



”On eessä eläkkeen ehdot,
pykälät pysähtymiselle, 
opetusopit jouten olla,
lait laiskan lekotella,
toimetonna tassutella,
kiireetönnä kupsutella 
ja haaveilla haihatushetket.”

- Annikki Kämäräinen, tilapalvelut



“Thank you very much for realizing our 
scientific and educational collaboration 
environments between University of 
Jyväskylä and Keio University, SFC. 
I would like to appreciate your creative 
processes for sharing and integrating 
both sides of our research activities 
of University of Jyväskylä and Keio 
University. 
Your great contribution to our universities 
will lead to new international research and 
educational environments. 
I wish you be always filled with happiness.
Thank you very much for your visit to Keio 
University SFC in 2010. 
I never forget your kind and suggestive 
advices to our staffs and students for our 
research activities.”

- Yasushi Kiyoki,, KeioUniversity SFC, Japan



”Terveiset sekä omasta että edustamieni 
organisaatioiden puolesta positiiviselle, 
uudistavalle, tukevalle ja neuvottelevalle 
johtajalle ja yhteistyökumppanille, 
joka siirsi Jyväskylän yliopiston 
maakuntasarjasta kansainväliseen 
tutkimusliigaan.”

- Tommi Kärkkäinen,
informaatioteknologian 
tiedekunta/
tietotekniikan laitos
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”Kiitokset rohkaisusta ja tuesta 
elinikäisen ohjauksen kehittämisessä! 
Myös monet kansainväliset vieraat ja 
yhteistyökumppanit ovat arvostaneet 
Jyväskylän yliopiston johdon tukea 
seminaarien ja kehittämisprojektien 
järjestämisessä.”

- Raimo Vuorinen,
Koulutuksen tutkimuslaitos/European Lifelong 
Guidance Policy Network



”Suuret kiitokset tuestasi 
innovaatiojournalismin hankkeiden 
edistämisestä Suomessa ja maailmalla.”

- Turo Uskali,
viestintätieteiden laitos



”Lämpimimmät kiitokseni pitkäaikaisesta 
yhteistyöstä sekä osoittamastanne 
luottamuksesta ja arvostuksesta 
edustamaani palveluyksikköä, 
Yliopistopainoa kohtaan.” 

- Ilpo Viitala,
Yliopistopaino



”Kiitokseni menneistä vuosista ja onnea 
tuleville päiville!”

- Matti Vuento,
bio-ja ympäristötieteiden laitos

Ambiotican työmaalta peruskiven muurauksen aikaan 
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”Mukavia eläkepäiviä ja kiitos 
ympäristötieteen asioiden ajamisesta.”

- Markku Kuitunen,
bio ja ympäristötieteiden laitos



”Kiitos tuloksellisesta Jyväskylän 
yliopiston luotsaamisesta suurten 
muutosten aikana ja rohkeista avauksista 
uusien yhteistyökumppanien kanssa 
tehtävistä hankkeista ja professuureista.
Antoisaa tulevaisuutta, 
Teidän kaltaisenne vaikuttaja ei jää 

toimettomaksi.”

- Arja Häkkinen,
terveystieteiden laitos
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”Parhaimmat onnittelut ja kiitokset 
poikkeuksellisen mittavalle ja 
tuloksekkaalle työlle rehtorina Jyväskylän 
yliopiston hyväksi.
Hyvää terveyttä ja menestystä myös 
tulevissa toiminnoissa.”

- Keijo Häkkinen,
liikuntabiologian laitos



”Rehtori Sallista Jyväskylän yliopiston 
menestyksekkäästä johtamisesta onnitellen 
ja mitä parhainta jatkoa toivottaen.”

- Katja Kokko,
psykologian laitos



“My best wishes to Rector Aino Sallinen. 
I’d like to express my thanks to you for 
your in many ways groundbreaking work 
for the University. 
I hope you will enjoy your retirement and 
continue your work for the benefit of our 
whole academic community.”

- Riikka Alanen,
Centre for Applied Language Studies / Department 
of Teacher Education



”Kiitos vahvasta myötäelämisestä ja tuesta 
musiikille ja Musica-kuorolle. Taiteen 
ja musiikin ymmärryksesi on ollut meille 
korvaamatonta.”

- Pekka Kostiainen,
Musica-kuoro



”Kiitos Aino yhteisestä pitkästä 
taipaleesta Jyväskylän yliopistossa. 
Nyt sinulla voisi olla 
aikaa vaikka kuorossa 
laulamiselle!”

- Emma Kostiainen,
opettajankoulutuslaitos



”Rehtori Aino Sallinen 
Ilman kannustustasi ja johdonmukaista 
tukeasi fysiikan laitos ei olisi voinut 
kehittyä siksi mikä se nyt on, Suomen 
ehdotonta kärkeä oleva tutkimus- ja 
opetuslaitos. 
Avarakatseinen ja kaukonäköinen 
suhtautumisesi luonnontieteitä kohtaan 

ansaitsee lämpimän kiitoksen. 
Toivotan mitä parhaita 

eläkepäiviä!”

- Jukka Maalampi,
fysiikan laitos



”Rehtori Aino Sallinen, 
Kiitos kannustavasta, mutta tarvittaessa 
määrätietoisen ohjaavastakin työtoveruu-
destasi avoimen yliopiston voimakkaan 
kasvun vuosina 1990-luvulla. 
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto oli 
tuolloin Sinun myötävaikutuksellasi aktii-
visesti mukana antamassa oman panoksen-
sa koulutuksellista tasa-arvoa edistävän 
aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämisessä. 
Kiitos noista yhteistyön vuosista.
Virkatöittemme ulkopuolelta muistan läm-
möllä mukanaolosi Mieskuoro Sirkkojen 
100-vuotisjuhlatoimikunnan aktiivisena 
jäsenenä. Oli miellyttävä hetki esittää yh-
dessä YL:n ja Sirkkojen muodostamassa yli 
satapäisessä laulajajoukossa Sinulle sere-
nadi kiitokseksi meille tärkeän harrastuk-
semme arvostamisesta ja tukemisesta.”

- Jukka Koro, avoin yliopisto



”Kiihdytinlaboratorion puolesta kiitän teitä rehto-
ri Aino Sallinen kaikesta siitä tuesta,  jota olemme 
kahdenkymmenen vuoden aikana saaneet. Kan-
sainvälinen menestystarinamme alkoi täsmälleen 20 
vuotta sitten!
Kiihdytinlaboratorion vihkiäisiä vietettiin lokakuus-
sa 1992. Ohessa kaksi  kuvaa vihki äisistä, joissa reh-
tori Aino Sallisen kanssa esiintyvät ministeri Mauri 
Pekkarinen, professori Ahti Pakkanen ja Suomen 
Akatemian tutkimusjohtaja Jorma Hattula. 
Laboratorion tutkimustoiminnan käynnistämisen 
kannalta oli strategisesti tärkeä päätös solmia Suo-
men Akatemian  kanssa yhteistyösopimus kiihdy-
tinlaboratorion ensimmäisten toimintavuosien re-
surssien turvaamiseksi. Tästä kiitokset rehtori Aino 
Salliselle. 
Kiihdytinlaboratoriosta kehittyi Suomen ainut to-
della kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri, joka 
on näyttänyt esimerkkiä muille suurille tutkimusinf-
rastruktuurihankkeille niin Suomessa kuin muualla 
Euroopassa.”  

- Rauno Julin,
JY:n fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratorio



JYFL:in Kiihdytinlaboratorion vihkiäiset  2.10.1992 
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”Kiitos kuluneista vuosista ja onnea 
tulevaisuuden haasteisiin!
Tarjoamasi japanilainen illallinen on 
jäänyt ikimuistoisena mieleen!”

- Janne Ihalainen,
bio- ja ympäristötieteiden laitos



”Hyvä Aino, 
Pablo Nerudan sanoin: 
”Amor el amor que se reparte 
en besos, lecho y pan. 
Amor que puede ser eterno 
y puede ser fugaz. 
Amor que quiere libertarse 
para volver a amar. 
Amor divinizado que se acerca 
Amor divinizado que se va.”

Arveltavasti suomennosta ei tarvita, mutta 
tässä kuitenkin omin sanoin suomennettuna: 
“Rakastan rakkautta joka siroaa 
suudelmiin, sänkyyn ja leipään. 
Rakkautta joka voi olla ikuista 
tai hetkellistä 
Rakkautta joka haluaa vapautua 
palatakseen rakastamaan. 
Jumalaista rakkautta joka lähestyy 
Jumalaista rakkautta joka häipyy.”

Leipää, lepoa ja lämpöä toivottaen!”

- Manuel Vélez Cea ja Annika Waenerberg,
Granadan yliopisto ja Taiku



”Kiitos yhteistyöstä ja tuesta. 
Hyvää jatkoa ja antoisia tulevia vuosia.
Alla kuva Tokiosta Japanista, jossa 
olimme 11.-14.4.2012.”

- Sarianna Sipilä, Gerontologian tutkimuskeskus
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”Agora Centerin väki kiittää pitkäaikaista reh-
toria ja sparraajaa monista mielenkiintoisista, 
innovatiivisista vuosista ja haastamisesta aina 
eteenpäin! Toivotamme iloa ja innostusta tule-
viinkin vuosiin!
Rehtori Aino Sallinen on ollut monin tavoin 
mukana Agora Centerin eri vaiheissa 
Kuvassa Agora Centerin kehittäjät Heikki 
Lyytinen, Lea Pulkkinen, Päivi Fadjukoff ja 
Pekka Neittaanmäki kohottamassa maljaa Päi-
vin karonkassa 17.11.2007 – samana päivänä 
juhlittiin myös Aino Sallisen syntymäpäivää! 
Olkoon tämä kuva nyt maljankohotuksenamme 
rehtorille!”

- Päivi Fadjukoff, Agora Center



”Hyvä rehtori 
Haluan toivottaa Sinulle antoisia eläkepäiviä pit-
kän ja intensiivisen panoksesi jälkeen Jyväskylän 
yliopiston hyväksi. Minuun on tehnyt vaikutuk-
sen laaja-alainen tieteellisen kentän tuntemuksesi 
ja sitä myötä tasapuolinen tuki eri tieteenaloille. 
Toimiessani Psykoterapian professorina olen ollut 
erityisen mielissäni, että kaudellasi psykoterapian 
tutkimus ja psykoterapian koulutus on saanut 
oman profiilinsa ja asemansa Jyväskylän yliopis-
ton painopistealana. Se on erityisen tärkeä tänä 
aikana, jolloin mielenterveyden asioiden parissa 
työskentelevät tieteenalat ovat olleet enemmän 
kiinnostuneita muusta kuin psykoterapian kehit-
tämisestä. 
Niinpä tuellasi psykoterapian tutkimus ja kehit-
täminen on saavuttanut valtakunnalliseti kes-
keisen aseman ja kansainvälisesti merkittävän 
roolin. 
Kiitoksia tuestasi ja kaikkea hyvää tästä eteen-
päin.”

- Jaakko Seikkula, psykologia



”Elämänmakuisia eläkepäiviä!”

- Jari Rantamäki,
opettajankoulutuslaitos



”Kiitos yhteisistä työvuosista. Olen 
oppinut sinulta paljon. 
Muista ottaa elokuussa se paukku!”

- Päivi Seppä
yliopistopalvelut



”Kielten laitos kiittää! 
Kiitos! Tack! Tak! Takk! Thank you! 
Danke! Спасибо! Merci! Grazie! Gracias! 
Gratias quam maximas!”

- Anne Pitkänen-Huhta
kielten laitos



”Iloiset terveiset Norssin alakoulun 
oppilailta!
Opettajankoulutusta on toteutettu 
Jyväskylässä yli 145 vuotta. 
Alusta lähtien on mukana ollut 
harjoittelukoulu. On suorastaan 
ihmeellistä, että tämä suomalainen 
opettajankoulutusmalli on kestänyt 
kaikkien yhteiskunnallisten muutosten 
myrskyt. Siitä voimme olla yhdessä iloisia 
ja ylpeitä! 
Kiitos tuestanne Normaalikoululle!”

- Markus Leppiniemi
Jyväskylän normaalikoulu / alakoulu



Grafiikkatyön tekijä: Riikka Mervola 4b
Tekniikka: Kohopainanta



”Paljon kiitoksia hienosta yhteistyöstä!
Ensi “tutustumiseni” Sinuun oli 
1970-luvulla tietojenkäsittelyopin cum 
laude -seminaarissa. Puheviestinnän 
asiantuntijana olit opettamassa opiskelijoille 
seminaarissa esiintymistä. Mieleeni vahvasti 
jäi meille ennennäkemättömän selkeä 
esiintymis- ja puhetyylisi, joita olisi katsellut 
ja kuunnellut päivän syömättä ja juomatta. 
Tultuani Jyväskylän yliopiston palvelukseen 
vuonna 2007 varsin pian tapasin 
opetusministeriön virkamiehen, joka 
esittäytymiseni jälkeen sanoi: “Jyväskylän 
yliopistosta! Te olette aina askelen muita 
edellä. Te olette niin hyviä puhumaan ja 
argumentoimaan.” 
Epäilystäkään 
ei ollut, ketä hän 
tarkoitti.”

- Pirjo Halonen
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”Menestystä 
uudelle urallesi vapaana 
toimijana.
Olen kerennyt tutusua sinuun 
eri aikoina: olit Saarijärvellä 
äidinkielen opettajanani, tein 
sinusta ohjelman Keski-Suomen radion 
tiedeikkunaan sekä tavannut lukuisissa 
varsinaisissa työasioissa. 
Kiitos yhteistyöstä.”

- Ilkka Keskinen
liikuntatieteiden laitos



“Many thanks for everything you have done for the 
academic community, including colleagues from coun-
tries outside Finland. I am, and I always will be deeply 
impressed by your vision of harmonious development of 
scientific and educational life in Jyväskylä. I wish you all 
the best for any further activity you decide to pursue.
I will always remember the day when we first met. 
After being introduced to you by one of my Finnish 
colleagues, we exchanged a few words of welcome, and 
right then came from you the most important, pertinent, 
and frightening question any scientist would like to 
hear: 
“Professor, what have you discovered?” When talking 
with my fellow physicists, I often quote this question 
as the one everybody should be ready to answer, even if 
woken up in the middle of the night. Since then, every 
day I ask myself the question: “What have I discovered 
today?” Only very few and extremely fortunate physi-
cists can say: yes, in my career I have discovered some-
thing. 
Nevertheless, every day we all make small discoveries, 
achieve some goals, and contribute to understanding the 
Universe. No matter how small these discoveries might 
be, the sum of those grows extremely fast and delivers 
immense progress for the benefit of humanity.”

- Jacek Dobaczewski, Department of Physics



”Solkin väki kiittää yhteistyöstä ja 
toivottaa antoisia eläkepäiviä!”

- Tarja Nikula
Soveltavan kielentutkimuksen keskus



”Lämmin kiitos pitkästä ja 
poikkeuksellisen uutterasta ja 
tuloksekkaasta 
työstä yliopistomme 
hyväksi!”

- Jari Haimi
bio- ja ympäristötieteiden 
laitos



”Mistä akti alkaa? Mistä akti alkaa? Aloitteleva 
mediaväkivallan tutkija näppäilee hiki otsalla 
vhs-videolaitteen kaukosäädintä, ohjaavat profes-
sorit odottelevat tv-ohjelman koodausmenetelmän 
esittelyä. 
Demoefektin kanssa kamppaileva jatko-opiskelija 
olin minä, niskan takana henkäilivät ohjaajiani 
Lea  Pulkkinen ja Aino Sallinen. Samalla tajusin, 
että kömpelö käännökseni termistä “act” voisi 
olla parempikin. Toinen työni keskeinen käsite oli 
“sensation seeking motive”. Suomensin sen va-
paasti termiksi säpinänälkä.
Näihin aikoihin Aino vaihtoi professorin tehtävät 
vauhdikkaasti rehtorin virkaan. Hänen vanave-
dessään sain minäkin tilaisuuden vaihtaa tutki-
muksesta yliopiston hallintoon ja viestintään.
Sen jälkeen ei ole tarvinnut odotella aktien alka-
mista. En liioin ole kärsinyt säpinänälkää, enkä 
usko että olet Sinäkään Aino.
Kaunein kiitos elämyksistä, opetuksista, näke-
myksistä. Kiitos hauskoista ja vaativista teh-
tävistä! Elämä Jyväskylän yliopistossa on ollut 
ihmisen parasta aikaa.”

- Anu Mustonen



Rehtorin työ on sujunut kuin tanssi. Vauhdikas meno jatkukoon! 
Kuvaaja paparazzi-Mustonen.






