
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus – Prehistorical, 
Ancient, Medieval and Early Modern Studies (25-60 op) 
 
Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijat perehtyvät vanhempien 
aikojen tutkimuksen perusteisiin ja tutustuvat vähintään kahteen seuraavista aikakausista: esihistoria, 
antiikin Kreikka ja Rooma, keskiaika tai uuden ajan alku. Opiskelijat aloittavat myös vanhojen aikojen 
tutkimuksessa tarpeellisten vieraiden kielten opiskelun ja suorittavat vanhempien aikojen 
tutkimuksen menetelmäkursseja tai syventävät tietämystään joltakin vanhempien aikojen 
tutkimukseen kuuluvalta alalta. 
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-60 opintopistettä. Suorituksen 
minimilaajuus on 25 opintopistettä, joka vastaa perusopintoja, ja maksimilaajuus 60 opintopistettä, 
joka vastaa perus- ja aineopintoja. Luentokursseista saa tietoa vastuuoppiaineiden opetusohjelmista ja 
kunkin opintojakson vastuuopettajalta. Lisäksi TUCEMEMS-keskus tiedottaa kunkin lukukauden 
aikana annettavasta opetuksesta erikseen. Opintokokonaisuuden eri opintojaksoja voi suorittaa joko 
osallistumalla luennoille tai tenttimällä kohtaan liittyvää kirjallisuutta vastuuopettajille. 
Opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan kokonaisuus on avoin kaikille 
läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin 
ja taiteiden tutkimuksen ja Kieli- ja käännöstieteiden laitokset sekä TUCEMEMS-keskus. 
Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi esimerkiksi historia-aineiden, taidehistorian, uskontietieteen, 
folkloristiikan, kansatieteen, arkeologian, filosofian, oikeushistorian, kirjallisuustieteiden tai eri 
kielten opiskelijoille. 
Opintokokonaisuuteen tai korvaavuuksiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Kirsi Vainio-
Korhosen puoleen (kirvai(at)utu.fi). Kokonaisuuden loppumerkintä haetaan historian oppiaineiden 
opintosihteeri Erja Aarniolta (erpaju(at)utu.fi). 
 
 

Opintojen rakenne 
 
1. Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen – Introduction to the study of old times (5 op) 
2. Vanhojen aikojen aikakaudet - Periods (10−15 op) 

2a) Antiikin peruskurssi – Classical Studies (0-5 op) 
2b) Esihistorian peruskurssi – Prehistorical studies (0-5 op) 
2c) Keskiajan peruskurssi – Medieval studies (0-5 op) 
2d) Varhaismodernin ajan peruskurssi – Early Modern studies (0-5 op) 

3. Kieliopinnot – Languages (5-20 op) 
4. Menetelmäopinnot – Methods (5-20 op) 
 
  



Opetus 
 
 

1. Johdatus vanhojen aikojen tutkimukseen – Introduction to the 
study of old times (5 op) 
(XHKT9001 – https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT9001/20120?period=2020-2022) 
 
Osaamistavoitteet 
Opiskelija tutustuu vanhojen aikojen tutkimuksen peruskäsitteisiin ja aputieteisiin, kuten esimerkiksi 
paleografiaan, kronologiaan, diplomatiikkaan ja numismatiikkaan, ja ymmärtää, mitä lisäarvoa 
aputieteiden käyttö ja yhdisteleminen tuo tutkimukseen. Hän harjoittelee, miten aputieteitä voi 
soveltaa käytäntöön esimerkiksi museo-, kirjasto- tai arkistotyössä. 
 
Sisältö 
Opintojaksolla tutustutaan vanhempien aikojen tutkimuksen peruskäsitteisiin ja aputieteisiin 
luentojen ja niihin liittyvien käytännön harjoitustehtävien avulla. Kurssilla opetellaan esimerkiksi 
paleografiaa, kodikologiaa, diplomatiikkaa, numismatiikkaa, heraldiikkaa, kronologiaa ja 
filigranologiaa. 
 
Suoritustavat 
Osallistuminen luentoihin ja harjoitustehtävät  
Kirjallinen tentti 
 
Toteutustavat 
Luentokurssi tai Exam-tentti 
Luentokurssi järjestetään kevätlukukaudella 2021. 
 
Oppimateriaalit 
T. Hiekkalinna ja M. Seppänen (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja, 
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri. Turun yliopisto 2010, sivut 11-24, 69-83, 127-141. 
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. 
K. Häkkinen ja T. Vaittinen (toim.), Agricolan aika. BTJ-Avain 2007. 
Bull’s Head and Mermaid. The History of Paper and Watermarks from the Middle Ages to the Modern Period. 

The Bernstein Project 
(https://bernstein.oeaw.ac.at/twiki/pub/Main/ProjectExhibitions/bernstein_2009_book_en.pdf), 
sivut 9-27. 
 
Vastuuhenkilö 
Kirsi Salonen 
 

Opetus syksyllä 2020: 
Syyslukukaudella ei ole opetusta, vaan kurssi järjestetään kevätlukukaudella. 

 
 
 

2. Vanhojen aikojen aikakaudet - Periods (10−15 op) 
 
Osaamistavoitteet 
Opiskelija saa perustiedot vähintään kahdesta vanhemman historian aikakaudesta ja ymmärtää 
niiden peruskronologian. 
 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT9001/20120?period=2020-2022
https://bernstein.oeaw.ac.at/twiki/pub/Main/ProjectExhibitions/bernstein_2009_book_en.pdf


Lisätiedot 
Opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan vähintään kaksi aikakautta neljästä vaihtoehdosta: 
antiikki, esihistoria, keskiaika, varhaismoderni aika. Muiden kuin historian pääaineopiskelijoiden 
suositellaan suorittavan kohdat historia-aineiden peruskursseina: HISA0005 Aikakaudet 1: 
Esihistoriasta keskiajan loppuun 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022) ja HISA0006 
Aikakaudet 2: Varhaismoderni aika 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0006/20319?period=2020-2022), joita pidetään joka 
syksy.  
Jaksoa on mahdollisuus suorittaa myös Exam-tentteinä tai osallistumalla vaihtelevasti järjestettäviin 
korvaaviin erikoiskursseihin. 
 
 

Antiikin peruskurssi – Classical Studies (0-5 op)  
(XHKT0033 – https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT0033/6539?period=2020-2022)  
 
Osaamistavoitteet 
Opiskelija tuntee 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. 
 
Suoritustavat 
Osallistuminen opetukseen Kirjallinen tentti 
 
Toteutustavat 
Luento  
Kirjatentti 
 
Lisätiedot 
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. 
 
Vastuuhenkilö 
Jyri Vaahtera 
 

Opetus syksyllä 2020: 
 
Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op (suoritettavissa myös 5 op; erikseen sovittava 
lisäkirjallisuus) 
Vastuuhenkilö: Jyri Vaahtera 
Periodit I-II. Alkaen 8.9 . tiistaisin klo 14–16, paikka Signum 215. 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0831/6060?period=2020-2022 
 
 
 
 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0006/20319?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT0033/6539?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0831/6060?period=2020-2022


Rooman historia 5 op,  
Vastuuhenkilö: Minna Seppänen 
Periodit I–II. Alkaen 2.9. keskiviikkoisin klo 12–14, paikka Signum 123. 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI1202/6061?period=2020-2022 
 
Huom! Kontaktiopetuksen järjestyminen riippuu koronatilanteesta.  
 

 
 

Esihistorian peruskurssi – Prehistorical studies (0-5 op)  
(XHKT 9002 – https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT9002/20121?period=2020-2022) 
 
Osaamistavoitteet 
Opiskelija tutustuu arkeologian perusteisiin kansainvälisesti ja kansallisesti sekä oman oppiaineen 
tutkimuksen näkökulmasta. 
 
Sisältö 
Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan esihistoriallisesta kronologiasta ja arkeologiasta 
tieteenalana. 
 
Suoritustavat 
Osallistuminen opetukseen  
Kirjallinen tentti 
 
Toteutustavat 
Luentokurssi 
Exam-tentti 
 
Lisätiedot 
Muiden kuin historian ja arkeologian pääaineopiskelijoiden suositellaan suorittavan kurssin sijasta 
historian ja arkeologian perusopintojen kurssin HISA0005 Aikakaudet 1: Esihistoriasta keskiajan 
loppuun (https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022) tai 
arkeologian aineopintojen kurssin ARKE0002 Suomen esi- ja varhaishistoria.  
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0002/6336?period=2020-2022) 
 
Oppimateriaalit 
-  
 
Vastuuhenkilöt 
Janne Harjula 
 

Opetus syksyllä 2020: 
 
Aikakaudet 1: Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op  
Vastuuhenkilöt: Kirsi Salonen ja Visa Immonen.  
Periodi I. Ajalla 31.8.–24.9. maanantaisin 10–12, Arc1, tiistaisin 10–12 Pub2 ja torstaisin 12–14 Arc1 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022 
 
Huom! Kontaktiopetuksen järjestyminen riippuu koronatilanteesta.  
 

 
 

Keskiajan peruskurssi – Medieval studies (0-5 op)  
(XHKT0015 – https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT0015/6541?period=2020-2022)  
 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI1202/6061?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT9002/20121?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0002/6336?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT0015/6541?period=2020-2022


Osaamistavoitteet 
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 osa-alueisiin. Opintojaksossa 
keskitytään modernin eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaisiin juuriin. 
 
Suoritustavat 
Osallistuminen opetukseen   
Kirjallinen tentti 
 
Toteutustavat 
Luentokurssi tai Exam-tentti 
 
Lisätiedot 
Muiden kuin historian ja arkeologian pääaineopiskelijoiden suositellaan suorittavan kurssin sijasta 
historian ja arkeologian perusopintojen kurssin HISA0005 Aikakaudet 1: Esihistoriasta keskiajan 
loppuun (https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022). 
 
Oppimateriaalit 
J. M. Bennett, Medieval Europe: A Short History (11th edn., 2011 tai uudempi painos) 
M. Heinonen & M. Räsänen (toim.), Pohjoinen reformaatio. THY, Turku 2016, sivut 42–46 ja 73–123. 
K. V. Jensen, Ristiretket. THY, Turku 2019, sivut 7-59, 78-85 

 
Vastuuhenkilö 
Kirsi Salonen 
 

Opetus syksyllä 2020: 
 
Aikakaudet 1: Esihistoriasta keskiajan loppuun 5 op  
Vastuuhenkilöt: Kirsi Salonen ja Visa Immonen.  
Periodi I. Ajalla 31.8.–24.9. maanantaisin 10–12, Arc1, tiistaisin 10–12 Pub2 ja torstaisin 12–14 Arc1 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022 
 
Huom! Kontaktiopetuksen järjestyminen riippuu koronatilanteesta.  
 

 
 

Varhaismodernin ajan peruskurssi – Early Modern studies (0-5 op)  
(XHKT 9003 – https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT9003/20123?period=2020-2022) 
 
Osaamistavoitteet 
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. 
 
Suoritustavat 
Osallistuminen opetukseen  

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/XHKT9003/20123?period=2020-2022


Kirjallinen tentti 
 
Toteutustavat 
Luentokurssi 
Exam-tentti 
 
Lisätiedot 
Muiden kuin historian ja arkeologian pääaineopiskelijoiden suositellaan suorittavan kurssin sijasta 
historian ja arkeologian perusopintojen kurssin HISA0006 Aikakaudet 2: Varhaismoderni aika 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0006/20319?period=2020-2022) 
 
Oppimateriaalit 
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. 
 
Vastuuhenkilö 
Marika Räsänen 
 

Opetus syksyllä 2020: 
 
Aikakaudet 2: Varhaismoderni aika 5 op  
Vastuuhenkilö: Marika Räsänen.  
Periodit I-II. Ajalla 28.9.–2.11. maanantaisin 10–12, Arc1, tiistaisin 10–12 Pub2 ja keskiviikkoisin 12–
14 Arc1  
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022 
 
Huom! Kontaktiopetuksen järjestyminen riippuu koronatilanteesta.  
 

 
 

3. Kieliopinnot – Languages (5-20 op) 
 
Osaamistavoitteet 
Opiskelijalla on perustaidot vähintään yhdestä vanhojen aikojen tutkimuksessa tarpeellisesta 
vieraasta kielestä.  
 
Sisältö 
Vieraan kielen opintoja esimerkiksi latinasta, kreikasta, muinaisruotsista, englannista tai suomesta. 
 
Lisätiedot 
Opintojaksolla järjestetään säännöllisesti kreikan ja latinan peruskurssit (alkeis- ja jatkokurssit, 5 op), 
The Story of English 5 op, Vanhan suomen ja ruotsin kurssi 5 op ja Ruotsin kielihistoria 5 op. Näiden 
kurssien lisäksi oppiaineet voivat tarjota vuosittain muitakin kohtaan soveltuvia kursseja. 
Suoritustavoista ja korvaavuuksista voi kysyä vastuuhenkilöiltä. 
 
- LATI0885 Latinan alkeiskurssi, 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0885/6056?period=2020-2022) 
- LATI0886 Latinan jatkokurssi, 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0886/6057?period=2020-2022) 
- KREI0841 Kreikan alkeiskurssi, 5 op  
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0841/4279?period=2020-2022) 
- KREI0842 Kreikan jatkokurssi, 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0842/4280?period=2020-2022) 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0006/20319?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HISA0005/20293?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0885/6056?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0886/6057?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0841/4279?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0842/4280?period=2020-2022


- ENGL2004 The Story of English, 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL2004/6086?period=2020-2022) 
- POHF1033 Språkhistoria / Kielihistoria, pohjoismaiset kielet, 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/POHF1033/5986?period=2020-2022) 
- Vanhan suomen ja ruotsin kurssi 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0042/19488?period=2020-2022) 
 

Opetus syksyllä 2020: 
 
Latinan alkeiskurssi 5 op 
Vastuuhenkilö: Minna Seppänen 
Periodit I–II. Alkaen 3.9. tiistaisin 10–12, Rosetta 2 ja torstaisin 10–12, Rosetta 1. 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0885/6056?period=2020-2022 
 
Kreikan alkeiskurssi 5 op 
Vastuuhenkilö: Jaana Vaahtera 
Periodit I–II. Alkaen 2.9. maanantaisin 16–18, Signum 123 ja keskiviikkoisin 14–16, Signum 123. 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0841/4279?period=2020-2022 
 
Stockholms stads tänkeböcker 5 op 
Vastuuhenkilöt: Minna Sandelin, Kirsi Salonen, Marko Lamberg, Maija Ojala-Fulwood 
Periodit I-II. Ajalla perjantaisin 11.9., 25.9., 9.10., 16.10. ja 4.12. 10–14 (paikka ilmoitetaan 
myöhemmin). Kurssiin kuuluu ekskursio Tukholmaan joulukuun alussa 
 
Old English Project, 5 op 
Vastuuhenkilö: Janne Skaffari 
Itsenäisesti opiskeltava jakso, tentittävissä syksyllä 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL3134/9763?period=2020-2022  
 
Middle English Project, 5 op 
Vastuuhenkilö: Janne Skaffari 
Itsenäisesti opiskeltava jakso, tentittävissä syksyllä 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL3133/9762?period=2020-2022  
 
Early Modern English Project 5 op 
Vastuuhenkilö: Matti Peikola 
Itsenäisesti opiskeltava jakso, tentittävissä syksyllä 
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL3132/9760?period=2020-2022  
 
Huom! Kontaktiopetuksen järjestyminen riippuu koronatilanteesta.  
 

 
 

 4. Menetelmäopinnot – Methods (5-20 op ) 
 
Osaamistavoitteet 
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. 
 

https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL2004/6086?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/POHF1033/5986?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0042/19488?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0885/6056?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KREI0841/4279?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL3134/9763?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL3133/9762?period=2020-2022
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ENGL3132/9760?period=2020-2022


Lisätiedot 
Kohtaan sopivaa metodiopetusta järjestetään lukuvuosittain HKT- ja KK- laitosten eri oppiaineiden 
toimesta. Vastuuhenkilöltä voi kysellä kursseista, vaihtoehtoisista suoritustavoista ja 
korvaavuuksista. Eri vuosina tarjottavien kurssien korvaavuuksista, sisällöistä ja aikatauluista 
tiedotetaan lukukausittain erikseen. 
 
- ARKE0003 Esineet ja kiinteät muinaisjäännökset 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0003/6337?period=2020-2022) 
- ARKE0007 Arkeologian metodit ja aineistot 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ARKE0007/6342?period=2020-2022) 
- HIST0104 Vanhat käsialat 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/HIST0104/20760?period=2020-2022) 
- POHF0753 Övningskurs i språkhistoria / Kielihistorian harjoituskurssi, pohjoismaiset kielet, 5 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/POHF0753/5999?period=2020-2022) 
- LATI0837 Klassillisen filologian metodit, 3 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0837/5586?period=2020-2022) 
- LATI0832 Klassillisen filologian historia, 2 op 
(https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LATI0832/5585?period=2020-2022) 
 

Opetus syksyllä 2020: 
 
Stockholms stads tänkeböcker 5 op 
Vastuuhenkilöt: Minna Sandelin, Kirsi Salonen, Marko Lamberg, Maija Ojala-Fulwood 
Periodit I-II. Ajalla perjantaisin 11.9., 25.9., 9.10., 16.10. ja 4.12. Kurssiin kuuluu ekskursio 
Tukholmaan joulukuun alussa 
 
Arkeologian metodit ja aineistot 5 op 
Vastuuhenkilö: Janne Harjula 
Periodit II-IV. Tiedot päivitetään myöhemmin. 
 
Huom! Kontaktiopetuksen järjestyminen riippuu koronatilanteesta.  
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