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Vanhojen aikojen opintokokonaisuus 25 op + 35 op / Prehistorical,
Ancient, Medieval and Early Modern Studies 25 ects + 35 ects
Vanhojen aikojen perusopintojen tavoitteena on, että sitä suorittavat opiskelijat
perehtyvät vanhempien aikojen tutkimuksen perusteisiin ja tutustuvat sen lisäksi
vähintään kolmeen neljästä vapaavalintaisesta aikakaudesta: esihistoria, antiikin
Kreikka ja Rooma, keskiaika tai uuden ajan alku. Lisäksi opiskelijoiden oletetaan
aloittavan vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisen vieraan kielen opiskelun.
Aineopintojen tavoitteena on, että opiskelijat syventävät osaamistaan kolmella eri
vanhempien aikojen tutkimukseen kuuluvalla alalla. He jatkavat vanhojen aikojen
tutkimuksessa tarpeellisten vieraiden kielten opiskelua, saavat perusteellisempia
tietoja eri vanhojen aikojen tutkimuksen menetelmistä sekä tutustuvat vähintään
kahteen eri tieteenalaan, jossa harjoitetaan vanhojen aikojen tutkimusta.
Opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on
vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille.
Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen ja
Kieli- ja käännöstieteiden laitokset sekä TUCEMEMS-keskus. Opintokokonaisuus
sopii sivuaineeksi esimerkiksi historian, taidehistorian, uskontietieteen,
folkloristiikan, kansatieteen, arkeologian, filosofian, kirjallisuustieteiden tai eri
kielten opiskelijoille.
Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden opetusohjelmista ja kunkin
opintojakson vastuuopettajalta. Lisäksi TUCEMEMS-keskus tiedottaa kunkin
lukukauden aikana annettavasta opetuksesta erikseen. Opintokokonaisuuksiin
liittyvissä yleisissä kysymyksissä tai korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä voi
kääntyä Kirsi Vainio-Korhosen puoleen (kirvai (at)utu.fi). Opintokokonaisuuksien
eri opintojaksoja voi suorittaa joko osallistumalla luennoille tai tenttimällä kohtaan
liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille. Tentteihin ilmoittaudutaan Nettiopsussa.
Kokonaisuuden loppumerkintä haetaan historia-aineiden opintosihteeri Erja
Aarniolta (erpaju(at)utu.fi)
www.tucemems.utu.fi

Perusopintojen rakenne (25 op)
VAO1: Vanhojen aikojen tutkimuksen menetelmiä 5 op
VAO2: Latinan alkeiskurssi 5 op
VAO3: Aikakausien peruskurssit 15 op (valitaan kolme seuraavista)
VAO3a: Antiikin peruskurssi 5 op
VAO3b: Esihistorian peruskurssi 5 op
VAO3c: Keskiajan peruskurssi 5 op
VAO3d: Uuden ajan alun peruskurssi 5 op

Oheisen perusopintojen kokonaisuuskaavakkeen avulla voit pitää kirjaa jo tehdyistä
suorituksista sekä suunnitella tulevia opintosuorituksia.

Opintojakson nimi

Laajuus ja
arvosana

Suorituspäivä

Suoritettu
kurssi

VAO1 Vanhojen aikojen
tutkimuksen menetelmiä
5op
VAO2 Latinan
alkeiskurssi 5 op
VAO3 Aikakausien
peruskurssit 15 op
VAO3a: Antiikin
peruskurssi 5 op
VAO3b: Esihistorian
peruskurssi 5 op
VAO3c: Keskiajan
peruskurssi 5 op
VAO3d: Uuden ajan
alun peruskurssi 5 op

VAO1: Vanhojen aikojen tutkimuksen menetelmiä, 5 op / Methodologies
Laajuus: 5 op
Oppiaine: HKT-laitos
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja
aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä vanhempia
aikoja tutkivien eri tieteenalojen metodologioihin.

Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat vanhempien aikojen tutkimuksen
käsitteisiin ja aputieteisiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Opiskelijat oppivat
ymmärtämään, mitä eri alojen vanhempien aikojen tutkimus merkitsee.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot tai kirjatentti.
Arviointi: 0-5
Vastuuhenkilö: Kirsi Salonen (Yleinen historia)
Suositeltu suoritusajankohta: KL1–2.
Kirjallisuus/Oppimateriaali:
T. Hiekkalinna ja M. Seppänen (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja
metodeja, Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010.
K. Häkkinen ja T. Vaittinen (toim.), Agricolan aika. BTJ-Avain 2007.
M. Lamberg, A. Lahtinen ja S. Niiranen (toim.), Keskiajan avain. SKS, sivut 22–38,
111–151, 257-318.
J. M. Powell (ed.), Medieval Studies. An Introduction. Syracuse University Press 1992
(2nd ed. tai uudempi painos), sivut 3–161, 252–277.
Opetus keväällä 2019
Johdatus vanhojen aikojen tutkimuksen metodologioihin 5 op
Vastuuhenkilö: Kirsi Salonen
KL1–KL2, tiistaisin alkaen 15.1.klo 12–14, Litzen -harjoitushuone (Minerva E 117).
Sisältö: Miten vanhempien aikojen kulttuuria, historiaa, kirjallisuutta tai kieliä
tutkitaan? Eroaako niiden tutkiminen muiden aikakausien tutkimuksesta ja jos, niin
millä lailla? Millaisia aputieteitä vanhempia aikoja tutkivat voivat hyödyntää?
Millaisia tieteenaloja ovat kodikologia, diplomatiikka tai numismatiikka? Vanhojen
aikojen tutkimusmenetelmiin johdatteleva kurssi vastaa näihin ja moniin muihinkin
kysymyksiin. Kurssin aikana opiskelijat tutustuvat vanhempien aikojen tutkimuksen
käsitteisiin, aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä eri
tieteenalojen metodologioihin luentojen ja käytännön harjoitustöiden kautta.
Suoritustapa: luennot ja harjoitustyöt.

VAO2: Latinan alkeiskurssi, 5 op / Latin: Beginner’s Course
Laajuus: 5 op
Oppiaine: Latinalainen filologia
Tavoitteet: Opiskelija oppii kääntämään ja analysoimaan kielellisesti yksinkertaista
latinaa ja muodostamaan alkeellisia latinankielisiä lauseita.
Sisältö: Klassisen latinan muoto- ja lauseopin alkeet.
Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoituskurssi tai kirjallinen tentti.
Arviointi: 0–5.
Vastuuhenkilö: Jyri Vaahtera (Latinalainen filologia)
Suositellut suoritusajankohdat: SL 1–2

Lisätietoja: Opiskelija suorittaa latinan alkeiskurssin 5 op (LATI0885), joka opetetaan
vuosittain latinalaisen filologian oppiaineen toimesta. Mikäli opiskelija on jo
suorittanut latinan alkeiskurssin latinalaisen filologian perusopintoihin tai
klassillisen arkeologian aineopintoihin, suorittaa hän korvaavina opintoina 5 op
seuraavista vaihtoehdoista: Kreikan alkeiskurssi 5 op (KREI0841) tai latinan
jatkokurssi 5 op (LATI0886) tai kreikan jatkokurssi 5 op (KREI0842) tai yhteensä 5 op
seuraavasti: O. Merisalo, Manu scripta. Länsimaisen kirjan historiaa keskiajalla 2 op
(LATI0982, P4.2) ja joko J. Marincola The Greek Historians (Greece & Rome 31) + C.S.
Kraus & A.J. Woodman, Latin historians (Greece & Rome 27) 3 op (LATI0983, P4.3) tai
M. Kahlos & M.L. Hänninen, Roomalaista arkea ja juhlaa 3 op (KLAR1045, P7). Kurssit
opetetaan vuosittain latinalaisen filologian oppiaineen toimesta: alkeiskurssit
syyslukukaudella, jatkokurssit kevätlukukaudella. Opiskelija voi sopia
vastuuopettajan kanssa myös muusta suoritustavasta.
Opetus keväällä 2019
Latinan jatkokurssi (LATI0886) 5 op
Vastuuhenkilö: Veli-Matti Rissanen
Alkaen 8.1. tiistaisin ja torstaisin klo 10-12, luentosali LS202.
Osaamistavoitteet: Kyky kääntää ja analysoida kielellisesti helppoa latinaa ja
muodostaa yksinkertaisia latinankielisiä lauseita. Latinan kielen perusteiden
sellainen hallinta, joka mahdollistaa aineopintojen kielitaitoa ja -tietoa vaativiin
opintojaksoihin osallistumisen.
Sisältö
Klassisen latinan muoto-oppi ja lauseopin keskeiset rakenteet.
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen tentti. Kurssin suorittaminen
vaatii aktiivista osallistumista tunneilla sekä harjoitustöiden tekoa. Kurssille
osallistumisen edellytyksenä on Latinan alkeiskurssin (LATI0885) suorittaminen.
Oppimateriaalit
Opettajan materiaali; jokin latinan peruskielioppi.
Kreikan jatkokurssi (KREI0842) 5 op
Vastuuhenkilö: Veli-Matti Rissanen
Alkaen 7.1. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14, KT117 ja SS215.
Osaamistavoitteet
Kyky kääntää ja analysoida kielellisesti helppoa kreikkaa ja muodostaa
yksinkertaisia kreikankielisiä lauseita. Kreikan kielen perusteiden sellainen hallinta,
joka mahdollistaa aineopintojen kielitaitoa ja -tietoa vaativiin opintojaksoihin
osallistumisen.
Sisältö
Klassisen kreikan muoto-oppi ja lauseopin keskeiset rakenteet.

Suoritustavat
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt. Toteutetaan harjoituskurssina. Kurssin suorittaminen
vaatii aktiivista osallistumista tunneilla sekä harjoitustöiden tekoa. Kurssille
osallistumisen edellytyksenä on Kreikan alkeiskurssin (KREI0841) suorittaminen.
Oppimateriaalit
F. Pontén – E. Sironen, Klassisen kreikan alkeisoppikirja; jokin kreikan
peruskielioppi.

VAO3: Aikakausien peruskurssit (15 op – opiskelijat valitsevat 3
vaihtoehtoa seuraavista) / Introductions to Classical, Prehistorical, Medieval
and Early Modern Studies
VAO3a: Antiikin peruskurssi, 5 op / Classical Studies
Laajuus: 5 op
Oppiaine: Latinalainen filologia
Tavoitteet: Opiskelija jäsentää antiikin Kreikan ja/tai Rooman historian
peruskronologian sekä ymmärtää ajan historian ja kulttuurin ilmiöiden syitä ja
seurauksia.
Sisältö: Opintojaksossa tutustutaan antiikin historiaan, yhteiskuntaan,
instituutioihin ja kulttuuriin.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot tai kirjatentti.
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Jyri Vaahtera (Latinalainen filologia)
Suositeltu suoritusajankohta: Ei suositeltua ajankohtaa
Lisätietoja: Kohtaan sopivia kursseja järjestetään kreikkalaisen ja latinalaisen
filologian toimesta lukuvuosittain: Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2
op (LATI0980, P3.4) järjestetään joka lukuvuosi, kursseja esimerkiksi antiikin
kirjallisuudesta, uskonnosta ja historiasta vaihtelevasti. Myös vuosittain järjestettävä
Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op (LATI 0831, P2) voidaan käyttää tähän
kohtaan. Kohdan voi suorittaa myös kirjatenttinä, esimerkiksi P. Castrén, Uusi
antiikin historia (kokonaan) 5 op (LATI1202, P3.1) tai (mikäli em. kirja on suoritettu
kreikkalaisen tai latinalaisen filologian perusopintoihin) M. Crawford (toim.),
Sources for Ancient History 3 op (KLAR1011) ja L. Keppie, Understanding Roman
Inscriptions 2 op (KLAR1011). Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa 5 op
suorittamisesta.
Opetus keväällä 2019
Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä (LATI0980) 2 op
Vastuuhenkilö: Jyri Vaahtera
Alkaen 8.1. tiistaisin 14-16, SS215.
Sisältö

Kreikan ja latinan rooli länsimaisissa tieteissä ja henkisessä kulttuurissa.
Suoritustavat
Kirjallinen tentti.
Antiikin kirjallisuuden historia (LATI0978) 3 op / 5 op / 6 op
Vastuuhenkilö: Minna Seppänen
Alkaen 16.1. keskiviikkoisin klo 10–12, SS123.
Johdatus antiikin filosofiaan (LATI0845) 2 op / 5 op
Vastuuhenkilö: Minna Seppänen
Alkaen 10.1. torstaisin klo 8.30–10.00, SS215.

VAO3b: Esihistorian peruskurssi, 5 op / Prehistorical Studies
Laajuus: 5 op
Oppiaine: Arkeologia
Tavoitteet: Opiskelija tutustuu arkeologian perusteisiin kansainvälisesti ja
kansallisesti sekä oman oppiaineen tutkimuksen näkökulmasta.
Sisältö: Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan arkeologian historiasta, teoriasta
ja metodeista sekä niiden soveltamisesta konkreettiseen aineistoon. Luento
täydentää perusoppikirjaa suomalaisin painotuksin ja esimerkein sekä esittelee
kotimaista arkeologista toimintaympäristöä.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot tai kirjatentti.
Vastuuhenkilö: Janne Harjula (Arkeologia)
Suositeltu suoritusajankohta: SL 1–2
Lisätietoja: Kohtaan sopivia kursseja järjestetään arkeologian oppiaineen toimesta
lukuvuosittain, esimerkiksi: Avauksia arkeologiaan (ARHI0002)
Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa 5 op suorittamisesta.
Kirjallisuus/Oppimateriaali:
Oheiskirjallisuus: Ristiretkiaika JA Keskiajan arkeologia. Teoksessa Haggrén, G. &
Halinen, P. & Lavento, M. & Raninen, S. & Wessman, A. Muinaisuutemme jäljet.
Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus, s. 337–536.

VAO3c: Keskiajan peruskurssi, 5 op / Medieval Studies

Laajuus: 5 op
Oppiaine: HKT-laitos
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa keskiajaksi kutsutun ajanjakson noin 300–1500
peruskronologian ja niiden erot Euroopan eri maissa sekä saa kattavan kuvan
keskiajan historiasta ja kulttuurista sekä niihin liittyvistä tärkeimmistä
instituutioista.
Sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat keskiajan historiaan elämän eri osaalueisiin. Opintojaksossa keskitytään modernin eurooppalaisen kulttuurin
keskiaikaisiin juuriin.

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjatentti tai luennot ja siihen liittyvä
etukäteistehtävä.
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Kirsi Salonen (Yleinen historia)
Suositeltu suoritusajankohta: SL 2
Kirjallisuus/oppimateriaali:
J. M. Bennett, Medieval Europe: A Short History (11th edn., 2011 tai uudempi painos)
M. Heinonen & M. Räsänen (toim.), Pohjoinen reformaatio. 2016, sivut 42–46 ja 73–123.
M. Räsänen, R. Välimäki ja M. Kaartinen (toim.), Turun tuomiokirkon suojissa.
Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Historia Mirabilis
8. Turku 2012 (tai uudempi painos), sivut 19–102.
M. Lamberg, A. Lahtinen ja S. Niiranen (toim.), Keskiajan avain. SKS, sivut 39–65.

VAO3d: Uuden ajan alun peruskurssi, 5 op / Early Modern Studies
Laajuus: 5 op
Oppiaine: Kulttuurihistoria
Tavoitteet: Opiskelija hahmottaa uuden ajan aluksi kutsutun ajanjakson n. 1500–
1800 aikakausiluonteen, eurooppalaisen historian perusteet, ja saa kattavan kuvan
niistä keskeisistä piirteistä, jotka määrittivät ihmisten elämää uuden ajan alussa.
Sisältö: Opintojakso tutustuttaa uuden ajan alun arkeen, ruumiillisuuteen ja
itseymmärrykseen. Opintojaksossa perehdytään myös niihin tapoihin, joilla uuden
ajan alussa hahmotettiin maailmaa ja sen rajoja.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot tai kirjatentti.
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Marika Räsänen (Kulttuurihistoria)
Suositeltu suoritusajankohta: KL1 tai KL2
Lisätietoja:
Kirjallisuus/oppimateriaali:
M. Heinonen & M. Räsänen (toim.), Pohjoinen reformaatio. 2016. Sivut 1–41, 47–72 ja
124–374.
D. Ruderman, Early Modern Jewry: a new cultural history. 2010.
J. Wiltenburg, Crime and Culture in Early Modern Germany. 2013.

Aineopintojen rakenne (35 op)
VAAO1: Kieliopinnot 5–15 op
VAAO2: Metodiopinnot 5–15 op
VAAO3: Tieteenalaopinnot 10–20 op

Oheisen perusopintojen kokonaisuuskaavakkeen avulla voit pitää kirjaa jo tehdyistä
suorituksista sekä suunnitella tulevia opintosuorituksia.
Opintojakson nimi
VAAO1 Kieliopinnot
5–15 op

VAAO2:
Metodiopinnot 5–15 op

VAAO3:
Tieteenalaopinnot 10–
20 op

Laajuus ja
arvosana

Suorituspäivä

Suunniteltu
suoritus

VAAO1: Kieliopinnot, 5–15 op / Languages
Laajuus: 5 – 15 op
Oppiaine: KK-laitos
Tavoitteet: Opiskelija syventää vanhojen aikojen kielten osaamistaan opiskelemalla
vähintään yhtä vierasta kieltä.
Sisältö: Vieraiden kielten opintoja.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot ja harjoitukset.
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Matti Peikola (Englannin kieli)
Suositeltu suoritusajankohta: Ei suositeltua ajankohtaa.
Lisätietoja: Kohtaan sopivaa kieliopetusta järjestetään lukuvuosittain kieli- ja
käännöstieteiden laitoksen eri oppiaineiden toimesta. Kielivalikoimassa ovat latina:
Latinan jatkokurssi (LATI0886), Latinan ohjattu tekstinluku (LATI1203), kreikka:
Kreikan alkeiskurssi (KREI0841), Kreikan jatkokurssi (KREI0842), Kreikan ohjattu
tekstinluku (KREI0943), saksa: Keskialasaksa, Keskiyläsaksa, ruotsi: Språkhistoria
(POHF1033), Fornsvenska (POHF0486), Norrönt (POHF0744) ja englanti: Old
English Project (ENGF4070), Middle English Project (ENGF4071) ja Early Modern
English Project (ENGF4072). Opetettavat kurssit vaihtelevat eri vuosina ja niistä
tiedotetaan erikseen. Vastuuhenkilöltä voi kysellä vaihtoehtoisista suoritustavoista ja
korvaavuuksista. Suomen kielen historiasta kiinnostuneet voivat suorittaa kohdan (5
op) tenttimällä Tanja Toropaiselle seuraavan teoksen: Kaisa Häkkinen, Agricolasta
nykykieleen. WSOY 1994.
Opetus keväällä 2019
Latinan jatkokurssi (LATI0886) 5 op
Vastuuhenkilö: Veli-Matti Rissanen
Alkaen 8.1. tiistaisin ja torstaisin klo 10-12, luentosali LS202.
Osaamistavoitteet: Kyky kääntää ja analysoida kielellisesti helppoa latinaa ja
muodostaa yksinkertaisia latinankielisiä lauseita. Latinan kielen perusteiden
sellainen hallinta, joka mahdollistaa aineopintojen kielitaitoa ja -tietoa vaativiin
opintojaksoihin osallistumisen.
Sisältö
Klassisen latinan muoto-oppi ja lauseopin keskeiset rakenteet.
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt, kirjallinen tentti. Kurssin suorittaminen
vaatii aktiivista osallistumista tunneilla sekä harjoitustöiden tekoa. Kurssille
osallistumisen edellytyksenä on Latinan alkeiskurssin (LATI0885) suorittaminen.
Oppimateriaalit
Opettajan materiaali; jokin latinan peruskielioppi.
Kreikan jatkokurssi (KREI0842) 5 op

Vastuuhenkilö: Veli-Matti Rissanen
Alkaen 7.1. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12-14, KT117 ja SS215.
Osaamistavoitteet
Kyky kääntää ja analysoida kielellisesti helppoa kreikkaa ja muodostaa
yksinkertaisia kreikankielisiä lauseita. Kreikan kielen perusteiden sellainen hallinta,
joka mahdollistaa aineopintojen kielitaitoa ja -tietoa vaativiin opintojaksoihin
osallistumisen.
Sisältö
Klassisen kreikan muoto-oppi ja lauseopin keskeiset rakenteet.
Suoritustavat
Kirjallinen tentti, harjoitustyöt. Toteutetaan harjoituskurssina. Kurssin suorittaminen
vaatii aktiivista osallistumista tunneilla sekä harjoitustöiden tekoa. Kurssille
osallistumisen edellytyksenä on Kreikan alkeiskurssin (KREI0841) suorittaminen.
Oppimateriaalit
F. Pontén – E. Sironen, Klassisen kreikan alkeisoppikirja; jokin kreikan
peruskielioppi.

VAAO2: Metodiopinnot, 5–15 op / Methods
Laajuus: 5–15 op
Oppiaine: HKT- laitos ja KK-laitos
Tavoitteet: Opiskelija syventää vanhojen aikojen tutkimuksen metodista
osaamistaan perehtymällä yksityiskohtaisemmin vähintään yhteen
tutkimusmenetelmään (esimerkiksi paleografia, diplomatiikka, kodikologia,
epigrafiikka, numismatiikka, heraldiikka, kronologia, tekstintutkimus, arkeologiset
kaivaukset).
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat johonkin vanhojen aikojen tutkimuksen
metodiin ja antaa valmiudet sen käyttöön omassa tutkimuksessa.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot ja harjoitukset.
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Kirsi Salonen (Yleinen historia)
Suositeltu suoritusajankohta: Ei suositeltua ajankohtaa.
Lisätietoja: Kohtaan sopivaa metodiopetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja
KK- laitosten eri oppiaineiden toimesta. Vastuuhenkilöltä voi kysellä kursseista,
vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista. Vuosittain järjestetään
esimerkiksi Suomen historian oppiaineessa Aineistot ja vanhat käsialat 5 op
(SUHI1490). Eri vuosina tarjottavien kurssien korvaavuuksista, sisällöistä ja
aikatauluista tiedotetaan lukukausittain erikseen.
Opetus keväällä 2019
Suomen historian aineistot ja vanhat käsialat (SUHI0490) 5 op
Vastuuhenkilö: Mari Välimäki

19.3.–26.5.2019. Kurssilaiset osallistuvat sekä luennoille että pienryhmiin.
Pienryhmiin ilmoittaudutaan Nettiopsussa 1.2.-18.3.2019
https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/31845/new?fi, luennoille ei
ilmoittauduta erikseen. Ilmoittautumalla pienryhmään opiskelija valitsee
pienryhmän, johon osallistuu. Pienryhmään tulee tulla vähintään kahdeksan
ilmoittautumista, jotta ryhmä toteutuu ja ryhmän osallistujien maksimimäärä on 15.
Täällä ilmoitettujen opetuskertojen lisäksi opiskelijat tutustuvat Kansallisarkiston
Turun toimipisteeseen ohjatusti 23. tai 24.4. oman valintansa mukaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa kurssilla perusvalmiudet erilaisten Suomen historian tutkimuksessa
käytettyjen lähdeaineistojen käyttöön ja analyysiin. Hän saavuttaa valmiuden lukea
Itämeren piirissä ja saksalaisella kielialueella 1800-luvulle asti käytössä olleella ns.
saksalaisella kirjaimistolla laadittuja asiakirjoja mm. kirjeitä, tiliaineistoa,
oikeuspöytäkirjoja ja henkikirjoja sekä tuntee kirkonarkistojen keskeiset
väestöhistorialliset lähteet. Lisäksi opiskelija saa perustiedot arkistotieteestä ja
keskeisten suomalaisten arkistojen toiminnasta. Käytännön tasolla opiskelija saa
henkilökohtaisen opastuksen siinä, miten tutkija toimii arkistossa ja siitä, minkälaisia
mahdollisuuksia arkistojen verkkoportaalit ja digitoidut aineistot tarjoavat tutkijalle
sähköisessä ympäristössä. Kurssilla opiskellaan lisäksi projektinhallintaa, yksilö- ja
ryhmätyöskentely, tiedon etsintää sekä analysointia.
Sisältö
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Kurssilla käsitellään arkistotieteen
perusteita ja keskeisiä Suomen historian tutkimuksessa käytettyjä lähdeaineistoja,
viranomaisarkistoja, yksityisarkistoja, sanomalehtiä ja muistitietoaineistoa.
Arkistovierailuilla tutustutaan arkistoaineistoihin, arkistotekniikkaan ja aineistojen
tulkintaan. Kurssi sisältää lisäksi katsauksen eri aikoina käytettyjen kirjoitustapojen
kehitykseen ja ohjattua harjoittelua 1500–1800-lukujen asiakirjojen tulkintaan.
Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä verkkoympäristössä.
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt.
Kartat ihmistieteiden lähdeaineistona, tutkimusmenetelmänä ja tiedon
kategoriana (SUHI0488) 5 op
Vastuuhenkilö: Panu Savolainen
Torstaisin 21.3.–2.5.2019 Pha2, Seminaarihuone Pha2 ja torstaina 9.5.2019 Jan1, JanusSali.
Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 1.2.-21.3.:
https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/101010/new?fi
Kurssilla tutustutaan karttoihin ihmistieteen eri tieteenalojen näkökulmasta.
Tavoitteena on antaa perustiedot siitä, mitä kartalla tarkoitetaan ihmistieteissä ja
miten karttoja voi käyttää, vaikka opinnäytteissä. Lähemmin kurssi keskittyy siihen,
miten 'kartan' käsite, kuva ja metafora on historian saatossa muotoutunut, millainen
tieteenala on kartografia ja millaisia tiedon ja kulttuurin muotoutumisen prosesseja
karttoihin kietoutuu. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, millaisia historiallisia ja

yhteiskuntatieteellisiä lähteitä kartat ovat, millainen teknologia ja toisaalta
maailmankuvan muovaaja kartat ovat ja miten karttoja voi tutkia kuvina, teksteinä
tai esineinä ja millainen ihmistieteiden menetelmä ja esitystapa kartat tai
paikkatietoon pohjautuvat menetelvät voivat olla. Kurssin tavoitteet: Kurssin
käytyään opiskelija hahmottaa yleisellä tasolla, miten karttoja on tutkittu, millaisia
ulottuvuuksia kartan käsitteeseen kytkeytyy, miten karttoja voi tutkia ja toisaalta
käyttää tutkimustiedon ja -tulosten esitystapana. Kurssilla luennoi alan aihepiireihin
perehtyneitä tutkijoita Humanistisesta, Yhteiskuntatieteellisestä ja Luonnontieteiden
ja tekniikan tiedekunnasta. Kurssin koordinoi Panu Savolainen (ppjsav [at]utu.fi).

VAAO3: Tieteenalaopinnot, 10–20 op / Disciplins
Laajuus: 10–20 op
Oppiaine: HKT- laitos ja KK-laitos
Tavoitteet: Opiskelija syventää tietämystään eri tieteenaloilla harjoitettavasta
vanhojen aikojen tutkimuksesta tutustumalla yksityiskohtaisemmin kahteen tai
useampaan eri tieteenalaan.
Sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat tarkemmin eri tieteenalojen piirissä
harjoitettavaan vanhempien aikojen tutkimukseen sekä niissä käytettyihin
metodeihin, teorioihin ja käytännön valmiuksiin.
Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot ja harjoitukset tai kirjatentti.
Arviointi: 0–5
Vastuuhenkilö: Kirsi Vainio-Korhonen ja eri oppiaineiden vastuuhenkilöt.
Suositeltu suoritusajankohta: Ei suositeltua ajankohtaa.
Lisätietoja: Kohtaan sopivaa opetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja KKlaitosten eri oppiaineiden toimesta. Oppiaineet ja vastuuhenkilöt sekä oppiaineiden
säännöllisesti tarjoamat kurssit ovat alla. Näiden kurssien sisällöistä ja
suoritusvaihtoehdoista löytyy tietoja nettiopsusta sekä eri oppiaineiden
opetusohjelmista. Lisäksi eri vuosina tarjotaan ylimääräisiä kursseja, joiden
korvaavuuksista, sisällöistä ja aikatauluista tiedotetaan lukukausittain erikseen.
Vastuuhenkilöltä voi kysellä vaihtoehtoisista suoritustavoista ja korvaavuuksista.

Arkeologia
Vastuuhenkilö: Janne Harjula
Opintosuoritukset: Arkeologian metodit ja aineistot 5 op (ARKE0007).

Englannin kieli
Vastuuhenkilö: Janne Skaffari
Opintosuoritukset: The Story of English 5 op (ENGL2004). Kevätlukukaudella 2019.
Mikäli kurssi The Story of English on jo suoritettu, opintosuoritukseksi kelpaavat
myös kurssi Historical Dimension 5 op (ENGF4101), sekä itsenäisesti suoritettavat
kurssit Old English Project 5 op (ENGF4070), Middle English Project 5 op

(ENGF4071) ja Early Modern English Project 5 op (ENGF4072). Kurssi The Story of
English on oltava suoritettuna, jotta kyseisille kursseille voi osallistua.
Opetus keväällä 2019
The Story of English (ENGL2004) 5 op
Vastuuhenkilö: Janne Skaffari
Alkaen 10.1. torstaisin klo 10–12, XV, Natura Granö-Sali. Kurssi kestää 2 periodia.
Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee pääpiirteissään englannin kielen kehitysvaiheet, kielen
muuttumiseen eri aikoina vaikuttaneet tekijät sekä englannin aseman kehittymisen
suppeasta paikallisesta kielimuodosta maailmankieleksi. Opiskelija osaa lukea
yliopistotasoista kurssikirjaa ja pystyy hallitsemaan lukemiseen liittyvää
ajankäyttöään. Opiskelija osaa keskustella kurssin sisällöistä työparin kanssa.
Sisältö
Yleiskuva englannin kielen kehityksestä sen varhaisvaiheista nykyaikaan.
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö, kirjallinen tentti.
Oppimateriaalit
McIntyre, Dan. 2009. History of English: A Resource Book for Students. Routledge.
Storyn voi suorittaa myös itsenäisesti kirjatenttinä kesästä jouluun, mutta ei
opetetun kurssin aikana.

Filosofia
Vastuuhenkilö: Olli Koistinen
Opintosuoritukset: Varhaismoderni filosofia 5 op (FILY1318). Kohdan voi myös
suorittaa tenttimällä Olli Koistiselle seuraavan teoksen: Steven Nadler (ed.), A
Companion to Early Modern Philosophy. Wiley-Blackwell 2007.

Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö: Marika Räsänen
Opintosuoritukset: Yhden aikakauden kulttuurihistoria 5 op (KUHI0285–0286,
A4:13, antiikki, keskiaika tai uusi aika).

Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö: Jyri Vaahtera
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Klassillisen filologian historia 2 op (LATI0832);
Klassillisen filologian metodit 3 op (LATI0837); Latinan kielen historia, (LATI0996) 3
op. Jaksot suoritetaan yleensä kirjatentteinä.

Opetus keväällä 2019
Latinan kielen historia (LATI0996) 3 op
Vastuuhenkilö: Jaana Vaahtera
Alkaen 7.1. maanantaisin klo 14-16, SS123.
Osaamistavoitteet
Latinan kielen historian tuntemus. Kyky tunnistaa eri ilmiöitä tekstistä sekä antaa
niistä esimerkkejä. Asiaankuuluvan terminologian tuntemus.
Sisältö
Latinan kielen historialliset vaiheet.
Suoritustavat
Kurssin kuluessa opiskelijat palauttavat määrätyssä aikataulussa opettajan antamiin
materiaaleihin perustuvia tehtäviä.
Kurssille osallistuminen edellyttää latinan peruskurssien (LATI0885 ja LATI0886)
suorittamista.

Oikeushistoria
Vastuuhenkilö: Mia Korpiola
Opintosuoritukset: Kohdan suoritustavasta voi sopia vastuuhenkilön kanssa.

Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö: Minna Sandelin
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Fornsvenska / Muinaisruotsi (POHF0486), 5 op;
Norrönt (POHF0744), 5 op. Kohdan suoritustavasta voi sopia myös muutoin
vastuuhenkilön kanssa.
Opetus keväällä 2019
Kielihistoria/Språkhistoria (POHF1033) 5op
Vastuuhenkilö: Minna Sandelin
Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 3.12.2018 - 4.1.2019
Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee ruotsin kielen historiallisen kehityksen pääpiirteet riimuruotsista
nykyruotsiin. Opiskelija osaa kuvailla vanhempien aikakausien ruotsin ja
nykyruotsin rakenteen suurimpia eroja. Opiskelijalla on käsitys kielen muutokseen
vaikuttavista tekijöistä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka kytkeytyvät kielen
muutokseen. Opiskelijalla on tietoa vanhemman ruotsin nykyisistä
tutkimuskohteista ja keskeisistä aineistoista. Opiskelija tuntee digitaalisia
tietokantoja ja resursseja. Opiskelija osaa analysoida ja lukea keskiajan ruotsinkielisiä
tekstejä.
Sisältö

Pohjoismaisten kielten synty, kielen muutos ja sen syyt, ruotsin kielen historian
ajanjaksot ja niihin liittyvät ruotsin kielen keskeiset rakenteen muutokset, vieraat
vaikutteet kieleen eri aikakausina, yleiskielen synty, ruotsin kielen historian
tutkimus, keskeiset aineistot ja resurssit.
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen ruotsiksi, harjoitustyö(t) ja raportit ruotsiksi, kirjallinen
tentti ruotsiksi
Oppimateriaalit:
Pettersson, G. (2005): Svenska språket under sjuhundra år. Luennoilla jaettava
aineisto.
kurssille osallistuminen edellyttää Pohjoismaisten kielten perusopintojen
(POHF0705) suorittamista.

Saksan kieli
Vastuuhenkilö: Doris Wagner
Opintosuoritukset: Kohdan suoritustavasta voi sopia vastuuhenkilön kanssa.

Suomen historia
Vastuuhenkilö: Kirsi Vainio-Korhonen
Opintosuoritukset: Suomen historian aineistot ja vanhat käsialat 5 op (SUHI0490) ja
Ihmisiä keskiajalta varhaismoderniin 5 op (SUHI0492), jotka järjestetään
kevätlukukaudella 2019.
Opetus keväällä 2019
Ihmisiä keskiajalta varhaismoderniin (SUHI0492) 5 op
Vastuuhenkilö: Charlotta Wolff
Keskiviikkoisin 9.1.–6.3.2019, klo 12:00-14:00, Jan1, Janus-sali
Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 1.12.2018–9.1.2019:
https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/31847/new?fi
Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää tietämystään Suomen alueen vanhemmasta historiasta ja
yhteiskunnasta osana Ruotsin valtakuntaa, Itämeren piiriä ja Eurooppaa. Opiskelija
tuntee Suomen historian uusimpia tutkimussuuntauksia ja ajankohtaisia
tutkimusaiheita.
Sisältö
Kurssi koostuu luennoista, oheismateriaalista ja tenttiin luettavasta kirjallisuudesta,
joka valitaan kolmesta vaihtoehdosta. Luennoilla käsitellään Suomen
yhteiskuntahistoriaa Itämeren alueen ja laajemminkin eurooppalaisessa kontekstissa
keskiajalta 1800-luvun alkupuolelle. Osiossa laajennetaan Suomen historian
peruskurssilla saatuja tietoja eri yhteiskuntaryhmien asemasta ja

vuorovaikutussuhteista ja pohditaan perheen, sukupuolen, kasvatuksen ja työn
merkitystä menneisyyden arjessa.
Suoritustavat
Osallistuminen luennoille, oheismateriaaliin tutustuminen, tenttiin vaadittavan
kirjallisuuden lukeminen sekä kirjallinen tentti.
Oppimateriaalit
Kirjallisuusvaihtoehdot, joista valitaan yksi kohta tenttiin:
1. Kari Tarkiainen, Ruotsin Itämaa. Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (2010).
2. Nils Erik Villstrand, Valtakunnanosa. Suurvalta ja valtakunnan hajoaminen
1560–1812 (2012).
3. Kirsi Vainio-Korhonen: Sophie Creutzin aika. Aateliselämää 1700-luvun
Suomessa (2008) JA Sofie Munsterhjelmin aika. Aatelisnaisia ja upseereita 1800luvun Suomessa (2012)
Lisäksi Moodlessa jaettava oheismateriaali.
Suomen historian aineistot ja vanhat käsialat (SUHI0490), 5 op
Vastuuhenkilö: Mari Välimäki
Toteutumisaika 19.3.–26.5.2019. Kurssilaiset osallistuvat sekä luennoille että
pienryhmiin. Pienryhmiin ilmoittaudutaan Nettiopsussa 1.2.–18.3.2019
(https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/31845/new?fi), luennoille ei
ilmoittauduta erikseen. Ilmoittautumalla pienryhmään opiskelija valitsee
pienryhmän, johon osallistuu. Pienryhmään tulee tulla vähintään kahdeksan
ilmoittautumista, jotta ryhmä toteutuu ja ryhmän osallistujien maksimimäärä on 15.
Täällä ilmoitettujen opetuskertojen lisäksi opiskelijat tutustuvat Kansallisarkiston
Turun toimipisteeseen ohjatusti 23. tai 24.4. oman valintansa mukaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa kurssilla perusvalmiudet erilaisten Suomen historian tutkimuksessa
käytettyjen lähdeaineistojen käyttöön ja analyysiin. Hän saavuttaa valmiuden lukea
Itämeren piirissä ja saksalaisella kielialueella 1800-luvulle asti käytössä olleella ns.
saksalaisella kirjaimistolla laadittuja asiakirjoja mm. kirjeitä, tiliaineistoa,
oikeuspöytäkirjoja ja henkikirjoja sekä tuntee kirkonarkistojen keskeiset
väestöhistorialliset lähteet. Lisäksi opiskelija saa perustiedot arkistotieteestä ja
keskeisten suomalaisten arkistojen toiminnasta. Käytännön tasolla opiskelija saa
henkilökohtaisen opastuksen siinä, miten tutkija toimii arkistossa ja siitä, minkälaisia
mahdollisuuksia arkistojen verkkoportaalit ja digitoidut aineistot tarjoavat tutkijalle
sähköisessä ympäristössä. Kurssilla opiskellaan lisäksi projektinhallintaa, yksilö- ja
ryhmätyöskentely, tiedon etsintää sekä analysointia.
Sisältö
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Kurssilla käsitellään arkistotieteen
perusteita ja keskeisiä Suomen historian tutkimuksessa käytettyjä lähdeaineistoja,
viranomaisarkistoja, yksityisarkistoja, sanomalehtiä ja muistitietoaineistoa.
Arkistovierailuilla tutustutaan arkistoaineistoihin, arkistotekniikkaan ja aineistojen
tulkintaan. Kurssi sisältää lisäksi katsauksen eri aikoina käytettyjen kirjoitustapojen

kehitykseen ja ohjattua harjoittelua 1500–1800-lukujen asiakirjojen tulkintaan.
Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä verkkoympäristössä.
Suoritustavat
Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt.
Kartat ihmistieteiden lähdeaineistona, tutkimusmenetelmänä ja tiedon
kategoriana (SUHI0488) 5 op
Vastuuhenkilö: Panu Savolainen
Torstaisin 21.3.–2.5.2019 Pha2, Seminaarihuone Pha2 ja torstaina 9.5.2019 Jan1, JanusSali.
Kurssille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 1.2.-21.3.:
https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/101010/new?fi
Kurssilla tutustutaan karttoihin ihmistieteen eri tieteenalojen näkökulmasta.
Tavoitteena on antaa perustiedot siitä, mitä kartalla tarkoitetaan ihmistieteissä ja
miten karttoja voi käyttää, vaikka opinnäytteissä. Lähemmin kurssi keskittyy siihen,
miten 'kartan' käsite, kuva ja metafora on historian saatossa muotoutunut, millainen
tieteenala on kartografia ja millaisia tiedon ja kulttuurin muotoutumisen prosesseja
karttoihin kietoutuu. Kurssilla tarkastellaan myös sitä, millaisia historiallisia ja
yhteiskuntatieteellisiä lähteitä kartat ovat, millainen teknologia ja toisaalta
maailmankuvan muovaaja kartat ovat ja miten karttoja voi tutkia kuvina, teksteinä
tai esineinä ja millainen ihmistieteiden menetelmä ja esitystapa kartat tai
paikkatietoon pohjautuvat menetelvät voivat olla. Kurssin tavoitteet: Kurssin
käytyään opiskelija hahmottaa yleisellä tasolla, miten karttoja on tutkittu, millaisia
ulottuvuuksia kartan käsitteeseen kytkeytyy, miten karttoja voi tutkia ja toisaalta
käyttää tutkimustiedon ja -tulosten esitystapana. Kurssilla luennoi alan aihepiireihin
perehtyneitä tutkijoita Humanistisesta, Yhteiskuntatieteellisestä ja Luonnontieteiden
ja tekniikan tiedekunnasta. Kurssin koordinoi Panu Savolainen (ppjsav [at] utu.fi).

Taidehistoria
Vastuuhenkilö: Tutta Palin
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Erikoiskurssit: Antiikin taide 5 op (TAHI2171),
Erikoiskurssit: Keskiajan taide 5 op (TAHI2172) tai Erikoiskurssit: Renessanssin ja
varhaisen uuden ajan taide 5 op (TAHI2173).

Uskontotiede
Vastuuhenkilö: Tiina Mahlamäki
Opintosuoritukset: Esimerkiksi: Uskonto antiikin ja keskiajan Euroopassa 5 op
(USKO1148).
Opetus keväällä 2019
Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään (USKO1236), 5 op

Vastuuhenkilö: Tiina Mahlamäki
Keskiviikkoisin 20.3.–15.5. klo 14–16 Janus ja torstaisin 27.3.- 16.5. klo 10–12 Janus (ei
21.3., 18.4.)
Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija keskeisiin
uudella ja modernilla ajalla Euroopassa vaikuttaneisiin uskonnollisiin ja
uskonnollistaustaisiin liikkeisiin, yhteisöihin ja virtauksiin. Kurssin suoritettuaan
opiskelija ymmärtää tämän päivän moniuskontoisen ja monikulttuurisen Euroopan
kehityshistoriaa ja moninaista nykypäivää. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
pohtia ja argumentoida kirjallisesti eurooppalaista uskontokulttuuria, arvoja ja
monikulttuurisuutta käsitteleviä teemoja. Hän ymmärtää tieteen ja uskonnon
moninaista suhdetta Euroopan historiassa ja eurooppalaisen ihmisen ajattelussa.
Hän tunnistaa uskonnollisen ja tieteellisen argumentoinnin eroja. Opiskelija kykenee
kirjoittamaan luentopäiväkirjan hyvällä asiaproosalla ja hän osaa käsitellä
valitsemaansa teemaa ja hyödyntää tieteellistä lähdekirjallisuutta kirjoittamalla
esseen.
Sisältö: Luentokurssilla tarkastellaan uskontososiologista näkökulmaa sekä tieteen
ja uskonnon välisiä suhteita painottaen eurooppalaisen uskonnollisen kentän
keskeisiä piirteitä, liikkeitä ja virtauksia sekä historiallista kehitystä 1500-luvulta
nykypäivään.
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, pienoisessee ja luentopäiväkirja.
Oppimateriaalit:
Kurssin oppimateriaalit jaetaan kurssin Moodle-sivulla.

Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö: Aino Mäkikalli
Opintosuoritukset: Kirjallisuudentutkimus 5 op (XHKT0025). Kohta suoritetaan
tenttimällä tai laatimalla essee seuraavista teoksista:
Kirjallisuus:
Yksi näistä:
Erich Auerbach: Mimesis (jaksot IV–XVII), Michail Bahtin: François Rabelais: keskiajan
ja renessanssin nauru, Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter (myös engl. European Literature and the Latin Middle Ages), Catherine
Gallagher: Nobody's Story: The Vanishing Acts of Women Writers in the Marketplace,
1670–1820, Steven Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare.
Sekä kaunokirjallisuus:
Boccaccio, Decamerone (I–V päivän kertomukset), Dante, Jumalainen näytelmä
(Helvetti-jaksosta 10 ensimmäistä laulua), Villon, Le Testament (Testamentti)
Shakespeare, Hamlet ja A Midsummer Night’s Dream (Kesäyön unelma), Marlowe,
Edward II (Edvard II), Cervantes, Don Quijote I, Rabelais, Pantagruel (Pantagruel
Dipsodien kuningas), La Fayette, La princesse de Clèves (Clèvesin ruhtinatar), Molière,
L’Avare (Saituri), Defoe, Robinson Crusoe, Rousseau, Les confessions (Tunnustuksia),

Lessing, Nathan der Weise (Viisas Natan).

