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Nykyinen toimi
Tohtorikoulut ett ava ( apurahatutkija) | 200 8 alkaen
• Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos / etnologia
Väitöstilaisuus 13.6.2014. Väitöskirjan otsikko: ”Ei elämääni lomia mahtunut.” Naisten
muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana.
Tutkimusta rahoittaa alkuvuodesta 2014 Koneen säätiö.

Koulutus
Filosofian maisteri | 2007
• Turun yliopisto, historian laitos / Suomen historia. Pro gradun arvosana: laudatur
Sivuaineina opettajan pedagogiset opinnot (perus- ja aineopinnot), yleinen historia (aineopinnot),
taidehistoria (perusopinnot) ja valtio-oppi (perusopinnot).
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Täydentävä koulutus
Kir jallisuu den perusopi nn ot | 2011–2013
• Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos
Tiet eel linen v iest intä su omeksi: tekst in viimeist ely | marraskuu 2012
• Jyväskylän yliopisto, Kielikeskus
Tutkimuksesta t ietokirjaksi | syksy 2012
• Jyväskylän yliopisto, Kielikeskus
Yrittäjäksi yliopistosta | 2010–2011
• Tiimiyrittäjyys, oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen. Jyväskylän yliopisto, humanistinen

Viimeisimmät julkaisut
Hytönen, Kirsi-Maria 2013: Harworking women: Nostalgia and women’s memories of paid work in Finland
in 1940s. Oral History 42:2 (Autumn 2013), 87–99.
Hytönen, Kirsi-Maria ja Rantanen, Keijo (toim.) 2013: Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä:
Atena Kustannus.
Hytönen, Kirsi-Maria 2012: Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten muistelukerronnassa
1940–1950-luvulta. Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia
syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Hytönen, Kirsi-Maria 2012: Suomalaisen sotilaan vaimo. Naisroolin rakentuminen avioparin jatkosodan
aikaisessa kirjeenvaihdossa. Teoksessa Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sotaaikana. Toim. Suvianna Seppälä, Jarkko Keskinen ja Kari Teräs. Suomen historian julkaisuja 2.
Turku: Turun yliopisto.
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Väitöskirjan tutkimusapurahat (kolme viimeisintä vuotta myöntöajankohdan mukaan)
2012
• Koneen säätiö 12 600 €
2011
• Palkansaajasäätiö 7000 €
• Oskar Öflundin säätiö 4000 €
• Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto 21 000 €

Kielitaito
•
•
•
•

Suomi: äidinkieli
Englanti: suullinen kielitaito erinomainen, kirjallinen varsin hyvä
Ruotsi: suullinen kielitaito hyvä, kirjallinen tyydyttävä
Saksa: alkeet

Tekstiammattilaisuuteen liittyvä työkokemus
Jyväsky län yliopisto, humani sti sen tiedeku nn an palvel ukeskus | Suun nitteli ja
1.8.2013–31.1.2014
• Tehtävät: mm. julkaisujen teknistä viimeistelyä, toimittamista ja tiedekunnan julkaisutoiminnan
kehittämistä.
J@rgoni a
• Helan tutkijan ry:n julkaiseman open access -lehden J@rgonian päätoimittaja keväästä 2012 alkaen.
J@rgonia on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 1. online: <http://research.jyu.fi/jargonia>
Elore
• Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran open access -lehden Eloren toimituskunnan jäsen 2008–
2013. Elore on luokiteltu Julkaisufoorumin tasolle 2. online: <http://www.elore.fi/>
Jyväsky län ammatt ikorkeakou lu | Tutkija 1 .6.–31.11.2011
• Tehtävät: Jyväskylän Rajakadun elämää ja historiaa käsittelevän teoksen aineistonkeruu ja
kirjoittaminen.

Luottamustehtävät
Tiedeyht ei sössä
• Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran hallituksen jäsen 2009–2010 ja sihteeri 2010 alkaen.
• Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry:n hallituksen jäsen toimikautena 2009.
Mu ut luott amusteht ävät
• Luhangan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen 2010 alkaen.

Harrastukset
Kir jallisuu s, lu keminen
• Olen mukana pienessä lukupiirissä, jossa kirjallisuuteen suhtaudutaan sen vaatimalla epävakavuudella.
Blog it
• Olen pitänyt Illuusioita -nimistä blogia syksystä 2006 alkaen (http://kirsimaria.wordpress.com).
Säännöllisen kirjoittamisen lisäksi luen myös muiden blogeja.
Liikunt a
• Istumatyöläisenä koetan pitää huolta selästäni pysyäkseni terveenä. Harrastan erityisesti sulkapalloa,
laskettelua ja vesijumppaa.
Kissa
• Lemmikin omistaminen ei ole varsinaisesti harrastus, mutta oleellinen osa elämisen mukavuutta
kylläkin.
Lisätietoja konferenssiesitelmistäni, muista julkaisuistani sekä tietoja esimerkiksi työkokemuksestani ja
apurahoistani löytyy portfoliosta: http://users.jyu.fi/~kianhyto
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