
Teologisen tiedekunnan graduseminaarit
2017–2018
(päivitetty 12.4. UT:n eksegetiikan osalta)

Tutkielmaseminaarien esittelytilaisuus järjestetään to 20.4.2017 klo 12–17 F24 Sali 531. Tilaisuuden
tavoitteena on esitellä osastojen pääaineet, niiden tutkimusalat ja metodit sekä auttaa opiskelijaa maisterin
tutkinnon pääaineen valinnassa. Oppiaineet esittelevät graduseminaarinsa seuraavasti:

12–13 Eksegetiikka (F24 Sali 531)
13–14 Kirkkohistoria (F24 Sali 531)
14–15 Käytännöllinen teologia (F24 Sali 531)
15–16 Uskontotiede (F24 Sali 531)
16–17 Systemaattinen teologia (F24 Sali 531)

Kaupunkiteologiasta järjestetään käytännöllisen teologian, systemaattisen teologian ja kirkkohistorian
yhteinen temaattinen seminaari, joka esitellään yhdessä kirkkohistorian graduseminaarien kanssa klo 13–
14.

Pääaineen syventäviin opintoihin kuuluvaan seminaariopetukseen ilmoittaudutaan 12.4. – 23.4.2017
WebOodissa, seminaari-ilmoittautuminen löytyy ilmoittautumisaikana koodilla 10708. Opiskelija
ilmoittautuu yhteen seminaariin, jonka yhteydessä hän myös ilmoittaa vaihtoehtoisen seminaarin, jollei
tule valituksi ensisijaiseen seminaariinsa. Opiskelijat seminaariin valitsee seminaarin ohjaaja.
Ilmoittautuminen koskee seuraavan lukuvuoden tutkielmaseminaaria. Huomaathan, että muutamiin
seminaareihin liittyy kokoontumisia jo kevätlukukauden 2017 aikana.

Tutkielmaseminaarin aloittamisen edellytyksenä ovat seuraavat suoritukset:
- metodiopinnot joko ennen seminaaria tai samanaikaisesti seminaarin kanssa
- hyväksytty kandidaatintutkielma
Kandidaatintutkielma on mahdollista palauttaa arvosteltavaksi vielä kevään 2017 kandidaatintutkielman
jättöpäivinä.

Joissakin pääaineissa voidaan edellyttää lisäopintoja niiltä opiskelijoilta, jotka ovat tehneet kandidaatin
tutkintonsa eri pääaineessa ja joilla ei ole edeltäviä aineopintoja maisterin tutkinnon pääaineen alalta.
Oppiaineet voivat myös suositella tiettyjä opintoja omille pääaineopiskelijoilleen. Mahdollisista
lisäopinnoista saa tietoa oppiaineiden esittelyssä ja niistä sovitaan seminaariin ilmoittautumisen
yhteydessä.

Jokaisessa seminaarissa on mahdollista tehdä pro gradu – tutkielma joko uusien 2017 voimaan tulevien
tutkintovaatimusten mukaan (laajuus 30 op) tai vanhojen tutkintovaatimusten mukaan (laajuus 40 op).

käytännöllisen teologian seminaarien kanssa klo 14-15.

(päivitetty 13.4. kaupunkiteologian esittelyajan osalta)



Uuden testamentin eksegetiikan seminaari

Oppiaine: Uuden testamentin eksegetiikka

Seminaarin ohjaaja: Petri Luomanen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 3-4 h seminaarikerta noin joka toinen viikko

Seminaari suoritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä vaaditut tehtävät. Seminaariin
ilmoittautuneiden kanssa sovitaan etukäteiskokoontuminen ennen kesää.

Seminaarissa on mahdollista tehdä sopimuksen mukaan tutkielma mistä tahansa Uuden testamentin
aiheesta. Lukuvuonna 2016-2017 Antti Marjasen ruoka-teemaa käsitelleeseen proseminaariin osallistuneet
opiskelijat voivat halutessaan jatkaa saman teeman parissa, mikäli se liittyy varhaiskristillisyyteen

Niille, joilla ei ole valmiina mielessä aihetta, jatkossa on vinkiksi tutkimuksen kannalta
ajankohtaisia teemoja. Kussakin teemassa on aineksia useampaa graduun, koska yhdessä työssä voi
käsitellä käytännössä vain yhtä tai kahta Uuden testamentin kirjaa.

- Kysymys evankeliumien, tai kirjeiden, suunnitellusta kohdeyleisöstä. Kirjoitettiinko esim. Matteuksen
evankeliumi tietylle seurakunnalle, laajemmalle kristittyjen joukolle, universaalisti kaikille Jeesuksen
seuraajille vai ensisijaisesti muille "kirjanoppineille"?

- Termin ioudaios - kääntäminen eri Uuden testamentin kirjoissa tai muissa varhaiskristilisissä kirjoituksissa.
Tulisiko termi kääntää "juutalaiset" (engl. "Jews") vai "juudealaiset" (engl." Ioudeans"). Kysymys liittyy
ajankohtaiseen debattiin siitä, edistävätkö vai torjuvatko tietyt nykyiset käännösratkaisut antijuutalaisuutta
ja antisemitismiä.

- Termin ethnos merkitys eri Uuden testamentin kirjoituksissa. Tämä liittyy laajempaan kysymykseen siitä,
miten etnisyys määräytyi antiikin kontekstissa ja varhaiskristillisissä kirjoituksissa.

- "Epäjumalien" palvonta ja kuva antiikin kreikkalais-roomaisesta uskonnosta UT:n kirjoituksissa.

...ja muita aiheita toiveiden mukaan. Mikäli jokin tematiikka tai Uuden testamentin kirjoitus kiinnostaa, ota
yhteyttä, niin katsotaan, millainen gradu siitä voisi syntyä.

Kielivaatimukset

-



Israelin uskonto

Oppiaine: Vanhan testamentin eksegetiikka

Seminaarin ohjaaja: Kirsi Valkama

Seminaarin kokoontumisrytmi: 4 h kokoontuminen noin joka toinen viikko

Seminaarin yleisteemana on Israelin uskonto. Uskonto muuttuu jatkuvasti osana kulttuuria. Myös
muinaisen Israelin uskonto on muuttunut historian kuluessa. Mitä jumalia Israelissa ja Juudassa palvottiin ja
minkälaisia rituaaleja uskonnonharjoitukseen liittyi? Seminaarissa lähdemateriaaliksi voi valita jonkin
Vanhan testamentin tekstin tai arkeologisissa kaivauksissa löytyneen piirtokirjoituksen. Arkeologista
löytöaineistoa tai ikonografista aineistoa voi käyttää tutkimuksen tukena. Työn teema voi käsitellä
uskontoon liittyviä kysymyksiä kuten jumaluuksia, uskonnonharjoitusta tai esimerkiksi pappien toimintaa
yhteisössä. Myös omasta Israelin tai Juudan uskonnonhistoriaan tai historiaan liittyvästä aiheesta voi
neuvotella ohjaajan kanssa.

Seminaarissa opiskelija laatii tutkimussuunnitelman ja neljä esitelmää, jotka ovat osa pro gradu -tutkielman
kirjoitusprosessia, ja osallistuu aktiivisesti esitelmistä käytävään keskusteluun sekä opponoi sovitut työt.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

Työn teema voi käsitellä uskontoon liittyviä kysymyksiä kuten jumaluuksia (esim. jumalattaret, Jahve ja
auringon jumala, Jahve myrskyn jumalana, Jahveen liitetty feminiininen terminologia, teoforiset nimet
Vanhassa testamentissa ja/tai piirtokirjoituksissa, jumalat Elefantinen teksteissä), uskonnonharjoitusta
(esim. alttarit Vanhassa testamentissa ja arkeologisessa aineistossa, Kuntillet Ajrudin tekstit) tai pappien
toimintaa yhteisössä (esim. kiroveden käyttö aviorikoksen tutkinnassa 4. Moos. 5:1131). Myös omasta
Israelin tai Juudan uskonnonhistoriaan tai historiaan liittyvästä aiheesta voi neuvotella ohjaajan kanssa.



Varhainen juutalaisuus: näkökulmia psalmeista ja rukouksista
Oppiaine: Vanhan testamentin eksegetiikka tai Uuden testamentin eksegetiikka

Seminaarin ohjaaja: Mika S. Pajunen

Seminaarin kokoontumisrytmi: kaksi 4 t kokoontumiskertaa per periodi, 4.periodin lopulla kahden
peräkkäisen päivän intensiivinen seminaari (2x8t)

Tule mukaan tarkastelemaan elävää Toisen temppelin ajan juutalaista uskontoa psalmien ja rukousten
tarjoamien avaimenreikien läpi. Psalmeja ja rukouksia käytettiin varhaisessa juutalaisuudessa osana
rituaaleja ja ne kuvastavat usein ihmisen syvimpiä tuntoja Jumalansa edessä, mutta niitä hyödynnettiin
myös opetuksina oikeasta käytöksestä ja tavasta ymmärtää yhteisön historiaa sekä lähitulevaisuuteen
viittaavina profetioina. Psalmien ja rukousten laaja yhteisöllinen käyttö teki niistä voimakkaita välineitä
yhteisöjen identiteetin rakentajina, ja ideologioiden luojina ja ylläpitäjinä. Psalmien ja rukousten kautta
välittyy kuva niin kuningasideologiasta, Jerusalemista kultin keskuksena, Israelin historian merkityksestä
kuin eri ryhmien erityisidentiteetistä ja sosiaalisesti hyväksyttävästä käytöksestä. Ideologiat vaihtelivat
ajansaatossa ja eri ryhmissä, joten esimerkiksi Qumranin yhteisön tai Jeesus liikkeen aatemaailma erosi
merkittävästi persialaisajan kulttiyhteisön painotuksista, ja se välittyy selkeästi näiden liikkeiden omista
rukouksista ja varhaisempien psalmien tulkinnasta. Seminaarissa tutkitaan psalmeja ja rukouksia sekä
niiden käyttöä varhaisjuutalaisuudessa. Tällä tavalla avautuu näkökulma elävään ja muuttuvaan uskontoon
ja sen ehkä merkittävimpään yhteisölliseen toimintaan.

Seminaarissa voi laatia gradun mistä tahansa aiheesta, joka liittyy psalmeihin, rukouksiin tai niiden käyttöön
varhaisjuutalaisuudessa. Gradun voi tehdä joko laajemmasta temaattisesta aiheesta tai tarkastelemalla
psalmitekstin yksityiskohtia sen mahdollisissa kirjallisissa tai sosiaalisissa käyttökonteksteissa.
Temaattisessa gradussa tarkastelun kohteena voi olla vaikkapa jonkin kansallisen tai tietyn juutalaisen
ryhmän ideologian välittäminen psalmeissa, tai psalmien käyttö Qumranin kommentaarikirjallisuudessa tai
jossakin Uuden testamentin kirjassa. Yksittäiseen tekstiin pureutuvassa gradussa riittää valinnanvaraa, sillä
Vanhassa testamentissa, apokryfikirjoissa, pseudepigrafeissa, Qumranin teksteissä, Uudessa testamentissa
ja muissa säilyneissä lähteissä on tarjolla viitisen sataa eri psalmia tai rukousta. Nämä kuvaavat laajaa kirjoa
yksityisen ihmisen ja yhteisön näkemyksiä elämästä, yhteiskunnasta ja Jumalasta. Niistä löytyy siis taatusti
jotain kiinnostavaa jokaiselle teksteistä innostuneille. Lisäksi seminaarissa on mahdollista tehdä gradu
kääntämällä ja analysoimalla jokin aiemmin suomentamaton Qumranin teksti. Psalmeista ja rukouksista
tällaisia ovat esimerkiksi osat Hymnien kirjasta (1QH), Juhla-aikojen rukoukset (1Q34, 4Q508-509),
Avioliittorituaali (4Q502) ja muutamat hyvin säilyneet apokryfiset psalmit (11Q5). Mutta halutessaan
tällaisen gradun saa laatia myös muunlaisesta Qumranin tekstistä.

Esimerkkejä tutkielman aiheista:
- Yhden Qumranin tekstin käännös suomeksi ja tekstin sisällön analyysi
- Isien teot historiallisissa psalmeissa, Siirakin kirjan esi-isien ylistyksessä ja Stefanoksen puheessa
- Vahvat naishahmot laulajina ja rukoilijoina (Debora, Mirjam, Hanna, Ester, Juudit, Maria)
- Katumusrukoukset yhteisöllisenä velvollisuutena
- Siionin nousu ja tuho: Jerusalem ideologia psalmeissa
- Kuinka paha henki karkotetaan Qumranin ja UT:n malliin?
- Herran siunaus Ketef Hinnomin amulettien kontekstissa
- Marian kiitosvirsi Hannan laulun täyttymyksenä
- Elämää ja erotiikkaa: Rakkauslaulujen naishahmot Viisautena ja Tyhmyytenä



Uusimman ajan kirkkohistoria

Oppiaine: kirkkohistoria

Seminaarin ohjaaja: Mikko Ketola

Seminaarin kokoontumisrytmi: ensimmäinen kokoontuminen jo keväällä 2017; 4 h seminaari-istunnot
kahtena peräkkäisenä päivänä noin kerran kuussa

Seminaarissa voi tehdä gradua lähes mistä tahansa 1900- tai 2000-luvulle sijoittuvasta teemasta. Kyseeseen
tulevat niin suomalaiset kuin kansainväliset aiheet.

Seminaari-istunnot pidetään keskitettyinä noin kerran kuukaudessa. Tähtäyspisteenä on gradun saaminen
valmiiksi seminaarivuoden lopulla.

Gradun voi tehdä joko Suomen ja Skandinavian tai yleiseen kirkkohistoriaan

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

-luterilaisuuteen, anglikanismiin, evankelikaalisuuteen, katolisuuteen, ortodoksiaan liittyvät teemat

- Suomi, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Italia, Irlanti, Pohjoismaat, Baltia jne.

Kielivaatimukset

- Englanti, ruotsi, muut kielet laajentavat aihemahdollisuuksia



Suomen kirkkohistoriaa 1900-luvulla

Oppiaine: kirkkohistoria

Seminaarin ohjaajat: syyslukukaudella prof. Aila Lauha, kevätlukukaudella prof. Jouko Talonen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 5 h kokoontumiskerrat, kerran kuussa kaksi peräkkäistä päivää

Graduseminaarissa tutkitaan uusinta Suomen kirkkohistoriaa 1900-luvulta nykypäivään eri näkökulmista.
Mahdollisia laajoja teema-alueita ovat seuraavat:
- uskonto, politiikka ja nationalismi Suomessa
- suomalaisen uskonnollisen kentän muutos
- kirkkojenväliset ja ekumeeniset suhteet sekä keskeiset ekumeeniset vaikuttajahahmot Suomessa (eri
kirkkokuntien piiristä)
Seminaariopinnoissa ohjataan opiskelijoita itsenäiseen työskentelyyn, kirjallisuuden käyttöön ja aineiston
hankintaan. Opiskelijoiden töitä käsitellään istunnoissa ns. yhteisopponointeja hyödyntäen. Tavoitteena on
keskusteleva seminaari, jossa erilaiset teemat ja niissä esiin tulevat kysymykset hyödyttävät kaikkia
seminaarilaisia.  Erityistä huomiota kiinnitetään mielekkäiden tutkimuskysymysten muotoiluun,
lähdekritiikkiin ja taitoon analysoida aineistoa. Kyky käydä tieteellistä keskustelua ja ottaa vastaan sekä
rohkaisevaa että kriittistä palautetta ovat seminaarissa niin ikään tärkeitä tavoitteita. Hyvä ryhmähenki ja
toisten tukeminen kuuluvat myös keskeisiin elementteihin seminaarityössä. Seminaarissa yhtenä
tavoitteena on oppia näkemään nykyisen aatteellisen ja uskonnollisen tilanteen juuria ja taustajuonteita
lähimenneisyydestä.

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

- Teologian ylioppilaat ja uskonnollinen monimuotoisuus, esim. 1970-luvulla (lähteinä esim. Kyyhkynen, eri
järjestöjen pöytäkirjat ym. arkistoaines)
- Evankelinen allianssi Suomessa
- Teemoja Suomen ekumeenisen neuvoston historiasta toisen maailmansodan jälkeen (laajat arkistot ja
leikekokoelmat olisivat käytettävissä!); tällöin voisi keskittyä esim. neuvoston puheenjohtajaan (Katolinen
piispa Paul Verschuren, arkkipiispa Johannes jne.)
- Katolinen isä Martti Voutilainen ja hänen vaikutuksensa
- Erkki Leminen (esim. kirjallinen tuotanto tai näkemys nuorisotyöstä tms.);
- Väinö Kivisalo  kristillinen sosialidemokraatti
- Suomen kansanpuolueen kirkkopolitiikka 1951-1965
- Helsingin Vanhankirkon nuorisotyö 1960-luvulla
- Paavo Ruotsalaisen juhlavuosi 1977; lehdistön kautta (esim. herännäislehdet)
- Lars Levi Laestadiuksen juhlavuosi 2000 Suomessa
- Aimo T. Nikolainen ja kirkon idänsuhteet 1970-luvlla
- Ilmari Soisalon-Soinisen uskonnollinen maailma ja teologin tie 19391961

Kielivaatimukset

- kyettävä käyttämään myös ruotsinkielisiä lähteitä



Vanhemman ajan kirkkohistoria

Oppiaine: kirkkohistoria

Seminaarin ohjaaja: Kaarlo Arffman

Seminaarin kokoontumisrytmi: Seminaari kokoontuu opiskelijoiden kanssa sovittavina aikoina kahtena
peräkkäisenä päivänä noin kerran kuukaudessa. Muunlainenkin kokoontumisrytmi on mahdollinen, jos niin
sovitaan.

Seminaarilla ei ole yhteistä teemaa. Siihen toivotaan erityisesti vanhempaan kirkkohistoriaan liittyviä
aiheita, mutta uusimpaan aikaan liittyvät aiheetkin ovat mahdollisia. Aiheista tulisi sopia huhtikuun loppuun
mennessä. Gradun voi usein tehdä myös kanditutkielman pohjalta.

Ensimmäinen lyhyt kokoontuminen pyritään järjestämään jo toukokuussa. Seuraavan kerran kokoonnutaan
syyslukauden alkaessa. Silloin kaikilla tulee olla kirjoitettuna lyhyt kuvaus suunnitellusta työstä. Varsinainen
työskentely alkaa lokakuussa. Seminaari kokoontuu siitä lähtien kerran kuukaudessa kevätlukukauden
loppuun saakka.

Seminaariin liittyy vapaaehtoinen opintomatka Saksaan.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

- Reformaation alkuvaiheen kastajaliikkeen  käsitykset miehen ja naisen roolista seurakunnassa (lähteet
myös englanniksi)
- Luther augustinolaisveljenä (lähteitä helpointa käyttää saksaksi)
- Heinrich Bullingerin (Zwinglin seuraaja) käsitys reformaation alkuvaiheesta (lähteet 1500-luvun alun
saksaa modernina julkaisuna)
- Ruotsin "metsäsuomalaisten" uskonto C.A. Gottlundin kuvaamana (lähteet suomeksi)
- Diakoniapapin viran muotoutuminen Kuopion hiippakunnassa toisen maailmansodan jälkeen
(arkistolähteet Kuopiossa)
- Näkemys diakoniatyöstä 1800-luvun lopussa (päälähde ruotsiksi)
- Ristiretkeläisten kuvan kreikkalaisesta kirkosta (lähde englanniksi)
- Melanchthon inkvisiittorina (lähteet saksaksi)
- Papintyttären kokemusmaailma 1800-luvun puolivälissä hänen päiväkirjansa valossa (lähde ruotsiksi)
- 1930-luvun aatemaailma suomalaisen papin saarnoissa
- Southern Baptist Communityn piirissä käyty väittely naispappeudesta luopumisesta (lähteet internetissä)
-Olaus Petri luterilaisuuden puolustajana (lähteet ruotsiksi)
- Useita Grimbergin maailmanhistoriaan liittyviä aiheita
- Saagojen kuva Norjan kristillistymisestä

Kielivaatimukset

Riippuu tutkimuksen aiheesta



Pastoraaliteologinen kohtaaminen

Oppiaine: käytännöllinen teologia

Seminaarin ohjaaja: Auli Vähäkangas (syksy)/ Kati Tervo-Niemelä (kevät)

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2. ja 4. periodissa 4 h kerran viikossa

Pastoraaliteologinen kohtaaminen seminaarissa tutkitaan kohtaamista eri toimijoiden välillä ja tutkitaan
myös negatiivisen kokemuksia kohtaamisesta. Tutkielmien teemat voivat olla sielunhoidon, diakonian,
spiritualiteetin tai jumalanpalveluselämän alueilta.

Seminaarityöskentelyn tavoitteena on opetella tieteellistä kirjoittamista. Kurssin aikana työstetään
gradututkielma. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan ja rajaamaan kiinnostavia
tutkimuskysymyksiä ja keräämään tätä kysymystä vastaavan aineiston ja kirjoittamaan aineiston pohjalta
tulokset ja tulkinnan. Työskentelyssä harjoitellaan ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja, kirjallista ilmaisua sekä
kykyä kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Tavoitteena on harjaantua tietotekniikka- ja tiedonhakutaidoissa.
Seminaarin oppimistehtävät muodostuvat omista esitelmistä ja muiden töiden kirjallisista ja suullisista
kommentoinneista sekä aktiivisesta osallistumista keskusteluun.

Huom! Ohjaaja vaihtuu kesken vuoden.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

- uudet sururituaalit
- kehollisuuden merkitys diakonisessa kohtaamisessa
- dementiaa sairastavan spirituaalinen kohtaaminen

Kielivaatimukset

- Englanti



Uskonnollinen viestintä ja uskonto-oikeus

Oppiaine: käytännöllinen teologia

Seminaarin ohjaaja: Jyrki Knuutila

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2. ja 4. periodissa 4 h kerran viikossa

Seminaarissa perehdytään käytännöllisen teologian tutkimukseen uskonnollisen viestinnän ja uskonto-
oikeuden näkökulmasta. Tarkoitus on oppia oivaltamaan näiden osa-alueiden monipuolisuus ja -tahoisuus
kriittisen tieteellisen tutkimuksen lähtökohdasta. Seminaarissa opitaan hahmottamaan tutkimuskysymys,
konteksti, johon se liittyy, tutkimusaineisto sekä sen erittely ja analyysi tutkimuskirjallisuuden avulla. Näin
hahmotetaan se, miten tieteellistä tutkimusta tehdään.

Seminaarissa laaditaan kaksi kirjallista esitystä, joista toinen on tutkimussuunnitelma ja toinen alustava luku
valmiista tutkielmasta. Lisäksi opponoidaan toisten kirjallisia esityksiä. Kaikki seminaariin osallistuvat
lukevat kaikki seminaarissa tehdyt työt ja kommentoivat niitä.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

Uskonnolliseen viestintään ja uskonto-oikeuteen liittyvät aine- ja syventävät opinnot

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

Vuonna XXXX pidetyt radioiltahartaudet (joku valittu jakso vuodesta)
Uskonnollisuus YLEN/jonkun kaupallisen television ohjelmistossa
Lehden X, Y ja Z kanta uskonnollisuuteen
Miten verkkosivusto X käsittelee uskontoa ja "kirkkoa"
Taiteilija X:n tekemät veistokset/maalaukset
Katolisen kirkon kanonisen oikeuden säännökset avioliitosta ja sen solmimisesta
Miten uskonnonvapaus näkyy vankiloissa lainsäädännön valossa?
Miten Suomen lainsäädäntö käsittelee uskontoa? (useita näkökulmia) ja EU:n ja kansainvälisen säädösten
vaikutus suomalaiseen uskontolainsäädäntöön ja siitä käytävään keskusteluun (useita näkökulmia).

Seminaariin voi tuoda omia tutkimusteemoja. Ehtona on kuitenkin, että ne ovat tutkittavissa
(tutkimuskysymys, konteksti ja tutkimusaineisto).

Kielivaatimukset

- Suomi, englanti, soveltuvin osin myös ruotsi ja saksa



Uskonto monikultuurisessa ympäristössä

Oppiaine: kirkkososiologia

Seminaarin ohjaaja: kirkkososiologian dosentti

Seminaarin kokoontumisrytmi: neljä 6 h seminaari-istuntoa syksyllä ja keväällä

Suomi on muotoutunut enenevästi monikulttuuriseksi viimeisen 25 vuoden aikana. Suomen vieraskielisen
väestön vuotuinen kasvuvauhti on tällä hetkellä noin yhdeksän prosenttia. Monikulttuurisuus on rikkainta
pääkaupunkiseudulla, jossa noin 13,5 prosenttia väestöstä on vieraskielisiä. Samalla Suomen uskonnollinen
kenttä on muuttunut moninaiseksi ja pienten uskonnollisen yhteisöjen määrä on kasvanut muun muassa
maahanmuuton myötä. Seminaarissa lähestytään uskonnon ja monikulttuurisuuden yhtymäkohtia ja
uskonnon merkitystä monikulttuurisessa Suomessa esimerkiksi tarkastelemalla uskonnon ja yhteisön
merkitystä kotoutumisessa, uskonnollisten yhteisöjen monikulttuurisuustyötä, maahanmuuttajien
perustamia omakielisiä uskonnollisia yhteisöjä sekä yksilöiden ja yhteisöjen ylirajaisia suhteita ja
identiteettejä. Aihepiiriä voi lähestyä esimerkiksi etnografian, haastatteluiden, kyselyn tai erilaisten
asiakirja-aineistojen analysoinnin kautta.

Seminaari kokoontuu syksyllä 2017 neljä kertaa ja keväällä 2018 neljä kertaa. Työskentely etenee
opiskelijoiden tutkimussuunnitelmien ja seminaaritöiden käsittelyn kautta. Ensimmäiselle kerralle
opiskelijat valmistavat ideapaperin tutkimuksensa aiheesta ja etenemissuunnitelmasta.

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

-muuttajien perustamat uskonnolliset yhteisöt
-uskonnollisten yhteisöjen vieraskielinen työ
-monikulttuurisuuden tuomat uudet uskonnollisuuden ilmentymät
-uskonto julkisessa tilassa
-ylirajainen ja globaali uskonnollisuus
-yksilöiden ja yhteisöjen ylirajaiset ja globaalit suhteet ja identiteetit
-uskonnollisista yhteisöistä irtaantuminen
-maahanmuuttajien uskonnollisuus



Maahanmuuttajat, uskonto ja oppiminen

Oppiaine: uskonnonpedagogiikka

Seminaarin ohjaaja: Tapani Innanen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 4 h kokoontumiskerrat painottuen 2. ja 4. periodiin

Maahanmuuttoa Suomeen on tapahtunut vuosikymmenten aikana vaihtelevissa määrin eri
yhteiskunnallisissa tilanteissa. Ilmiö on itsessään hyvin monimuotoinen, ja esimerkiksi nykyisen Venäjän
alueelta on saapunut runsaasti maahanmuuttajia. Vaikka turvapaikanhakijat ovat vain yksi piirre
maahanmuuttoa, nosti vuoden 2015 suuri turvapaikanhakijoiden suuri määrä maahanmuuton julkiseen,
usein ongelmia korostavaan puheeseen. Tässä yhteydessä myös uskonto, mm. islamin tai Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon rooli, ovat olleet esillä. Sekä arjen epävirallisissa oppimistilanteissa että
virallisesti järjestetyn opetuksen piirissä maahanmuuttajat ja uskonto ovat ajankohtainen
uskonnonpedagogiikan aihepiiri.

Seminaarityöskentely rakentuu aktiiviseen, vuorovaikutteiseen ja yhteisölliseen prosessiin, joka edellyttää
onnistuakseen säännöllistä osallistumista seminaarin työskentelyyn. Aluksi aihepiiriin perehdytään
aiemman tutkimuksen avulla, minkä jälkeen opiskelija syyslukukaudella laatii tutkimussuunnitelmansa.
Kevätlukukaudella esittelee pro gradu -tutkielmansa etenemistä omien seminaariesitystensä avulla.
Yhteisissä seminaarikokoontumisissa tarkastellaan rakentavassa hengessä kriittisesti vuorollaan kunkin
tekstituotoksia, mm. sovittujen opponointivuorojen avulla.  Tavoitteena on, että seminaariohjauksen
tukemana opiskelijan tutkielma on huhtikuussa 2018 valmis jätettäväksi arviointiin.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:
- TUM-3221 Käytännöllisen teologian perspektiivejä (1. periodi)
- TUM-3229 Käytännöllisen teologian erityiskysymyksiä: Migration, religion and the city (1. periodi)

Esimerkkejä tutkielman aiheista:
- uskonto vastaanottokeskuksissa
- kirkon / seurakunnan / moskeijan / uskonnollisten yhteisöjen rooli maahanmuuttajan kotoutumisessa
- maahanmuuttajat, uskonto ja musiikki kotoutumisprosessissa
- islamilaisista yhteiskunnista tulleiden uskonnollinen moninaisuus ja kotoutuminen länsimaiseen
monikulttuuriseen yhteiskuntaan
- kristillinen uskontokasvatus ja kristityiksi kääntyneet maahanmuuttajat
- koulun uskonnon / katsomuksen opetus ja maahanmuuttajien kotoutuminen
- uskonto ja koulun oppiaineet
- uskonnonvapaus ja oikeus oman uskonnon opiskeluun yhteiskunnallisena kysymyksenä

Kielivaatimukset
- suomi, englanti



Eletty uskonto
Oppiaine: uskontotiede

Seminaarin ohjaaja: Terhi Utriainen

Seminaarin kokoontumisrytmi: periodit I-III kerran viikossa kahden tunnin istunto; periodissa IV
kokoonnutaan kahteen tai kolmeen pidempään intensiiviseen istuntoon

Eletty uskonto -graduseminaari painottuu uskonnollisiin perinteisiin ja käytänteisiin, erilaisiin ilmiöihin ja
prosesseihin uskonnon ja maallisen kulttuurin sekä institutionaalisen ja epävirallisen uskonnon
rajapinnoilla. Aiheina voivat olla esimerkiksi rituaalit, ”henkisyys”, uskontoon liittyvät ajankohtaiset
keskustelut tai uskonto ja sukupuoli.

Seminaari kokoontuu säännöllisesti kahden lukukauden ajan. Seminaarin ensimmäisessä osassa (sl 2017)
paneudutaan tutkimussuunnitelman ja työsuunnitelman tekoon sekä aineiston ja lähdekirjallisuuden
hankintaan. Seminaarin toisessa osassa (kl 2018) keskitytään gradutekstin kirjoittamiseen.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

rituaalit, uskonnon ja maallisen kulttuurin väliset rajapinnat, institutionaalisen ja epävirallisen uskonnon
rajapinnat, uskonto ja sukupuoli

Kielivaatimukset

- suomi, ruotsi, englanti



Uskonto ja yhteisö
Oppiaine: uskontotiede

Seminaarin ohjaaja: Tuula Sakaranaho

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2 tuntia kerran viikossa, periodit I-IV

Seminaarissa tarkastellaan uskonnon kytkeytymistä yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tutkielman on
mahdollista kirjoittaa jostain ajankohtaisesta aiheesta, joka liittyy esimerkiksi politiikkaan, ympäristöön,
sukupuoleen tai ihmisoikeuksiin (uskonnonvapauteen). Myös joukkotiedotusvälineitä ja Internetiä voidaan
tutkia. Tutkimuksen kohteena voivat olla yksilöt tai yhteisöt, niiden ajattelutavat ja toiminta. Myös
yhteiskunnan maallistumiseen ja monikulttuuristumiseen liittyvät kysymykset istuvat tähän seminaariin.
Erityisesti islamiin mutta myös muihin uskontoperinteisiin liittyvät aiheet ovat tervetulleita. Seminaarissa
voi tutkia myös Suomen uskonnollista kenttää.

Seminaari kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa, jolloin jaetaan kesätehtävät. Ensimmäisessä
periodissa kirjoitetaan joka kerralle lyhyt ideapaperi, toisessa periodissa opiskellaan tutkimusmenetelmiä,
kolmannessa ja neljännessä periodissa kukin opiskelija esittelee jotain gradun osaa. Opiskelijat toimivat
keväällä puheenjohtajina ja antavat jokaisesta paperista palautteen moodleen.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-



Uskonto ja ajankohtaiset kysymykset
Oppiaine: uskontotiede

Seminaarin ohjaaja: Heikki Pesonen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2 h kerran viikossa koko lukuvuoden ajan

Seminaarissa tarkastellaan uskontoon liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä Näitä voivat olla esimerkiksi
ympäristökysymykset tai politiikan ja uskonnon suhde. Seminaarissa tarkastellaan myös sitä, minkälaisia
uudenlaisia uskonnollisuuden muotoja tämän hetken yhteiskunta tuottaa. Tutkielmissa voidaan tarkastella
esimerkiksi uusia uskonnollisia liikkeitä, populaarikulttuurin tuotteiden (kuten elokuvien tai musiikin)
uskonnollista tematiikkaa, faniutta tai uskonnon ja turismin välistä suhdetta.

Seminaarissa opiskelijat tuottavat ideapapereita, tutkimussuunnitelman sekä 2-3 pidempää työpaperia,
jotka toimivat pro gradu -tutkielman runkona. Seminaarityöskentely rakentuu ryhmäopponoinnin pohjalle.
Ryhmäopponoinnissa kaikki seminaarilaiset kommentoivat kaikkien papereita sekä moodlessa että itse
seminaaritapaamisissa. Jokainen seminaarilainen toimii vuorollaan seminaaritapaamisen puheenjohtajana,
johtaa keskustelua ja jakaa puheenvuoroja.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-



Järki
Oppiaine: dogmatiikka

Seminaarin ohjaaja: Olli-Pekka Vainio

Seminaarin kokoontumisrytmi: 4 h joka toinen viikko

Seminaarissa perehdytään järjen asemaan teologiassa eri näkökulmista ja eri aikakausina. Tämä sisältää
muun muassa järjen roolin sielunkykynä, järjen kritiikin ja erilaiset konstruktiiviset esitykset järjen roolista
uskonnollisessa tai muussa maailmankatsomuksellisessa ajattelussa.

Kukin seminaarilainen tuo yhteisesti arvioitavaksi vähintään 15 liuskan mittaisen esitelmän ja seminaarin
aikana kullekin tulee noin kolme esitelmäkertaa. Näin seminaarin osallistujalla on jo melkein valmis työ
käsissään ennen seuraavaa kesää. Seminaariin osallistuminen edellyttää sitoutumista aktiiviseen
työskentelyyn aiheensa parissa vuoden aikana.

Seminaariin liittyvä metodikurssi alkaa jo kevätlukukaudella 2017 ja siihen osallistuminen on pakollista.
Poissaolosta tulee neuvotella seminaarin ohjaajan kanssa.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

- mahdollisimman laaja paketti systemaattisen teologian, erityisesti dogmatiikan, opintoja

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

Järjen käsite uusateismissa
Alasdair MacIntyre ja traditioon sidottu järki
Alister McGrathin teologinen metodi
David Bentley Hart ja kristillisen argumentaation esteettinen luonne
Robert Audi ja kristinuskon järkevyys
Järki feministisessä teologiassa
Keskiaika-aihe: Järki esim. Tuomaalla, Ockhamilla, Scotuksella, Anselmilla
Järki ja mystiikan teologia (Katariina Sienalainen, Ristin Johannes, Edith Stein, Sarah Coakley)
Vertailu: esimerkiksi Luther ja Calvin järjen kyvyistä
Patristinen aihe: esimerkiksi Tertullianus

Kielivaatimukset

- riippuu aihevalinnasta, hyvä englannin taito välttämätön



Usko, luottamus, reformaatio
Oppiaine: ekumeniikka

Seminaarin ohjaaja: Risto Saarinen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2 h kerran viikossa koko lukuvuoden ajan

Seminaarissa paneudutaan uskon ja luottamuksen käsitteistöön yhtäältä teologisissa ja ekumeenisissa
teksteissä, toisaalta myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Reformaatioon liittyvät aiheet ovat myös
mahdollisia.

Seminaarin suoritus muodostuu kirjallisista esitelmistä, joista koostetaan gradua. Lisäksi keskustelua ja
opponointia.

Seminaariin liittyvän metodikurssin opettaa Pekka Kärkkäinen ja se alkaa jo kevätlukukaudella 2017. Kurssin
suorittaminen on pakollista ja poissaolosta tulee neuvotella seminaarin ohjaajan kanssa.

Seminaarissa on mahdollista jatkaa Ritva Palmenin kandiseminaarin 16-17 aihepiiristä.

Kirja "Oppi luottamuksesta" (Gaudeamus 2017) johdattaa seminaarin aihepiiriin.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

- uskon ja luottamuksen käsitteet keskeisillä luterilaisilla / katolilaisilla teologeilla / ekumeenisissa
dialogeissa

- luottamus yhteiskunnallisessa keskustelussa (esim. Giddens, Badiou, Fukuyama, Harisalo)

Kielivaatimukset

- englanti riittää (saksa ja latina avaavat uusia aihepiirejä)



Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen

Oppiaine: teologinen etiikka ja sosiaalietiikka

Seminaarin ohjaaja: Virpi Mäkinen

Seminaarin kokoontumisrytmi: 4 h joka toinen viikko

Erilaisten uskonnollisten, kulttuuristen ja etnisten identiteettien suvaitseminen, hyväksyvä tunnustaminen
sekä toisin uskovien ja ajattelevien kunnioittava ja vastavuoroinen kohtaaminen ovat ajankohtaisempia
aiheita nyt kuin koskaan. Niiden perustalle rakentuu myös monikulttuuristen yhteiskuntien rauhanomainen
yhteiselo.  Seminaarissa tarkastellaan erilaisia suvaitsevaisuuden, hyväksyvän tunnustamisen ja
kunnioittavan kohtaamisen teemoja joko yksilöiden tai yhteisöjen välillä. Näkökulma voi olla joko
(lähi)historiassa tai nykypäivässä.

Seminaarin aikana kirjoitetaan pro gradu -tutkielma. Kirjoitusprosessi etenee siten, että kustakin tutkielman
osasta (johdanto, 1–3 päälukua) valmistetaan esitelmä ja sitä korjataan/kehitetään seminaarissa saadun
palautteen avulla.

Huom!

– ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 23.5. klo 12:15–14: tutustuminen, tutkielma-aiheista sekä
kesätehtävistä sopiminen.

– Seminaariin osallistuville pakollinen syventävien opintojen luentosarja (korvaa professoriluennot):

TUM-3239 Systemaattisen teologian erityiskysymyksiä (5op): Suvaitsevaisuus ja hyväksyvä tunnustaminen:
historiallisia ja teoreettisia näkökulmia. Luentokurssin opettajat: Heikki Haara ja Heikki J. Koskinen)

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

Ajallisesti historiallisista lähteistä nykypäivään
Erilaiset uskonnolliset, ideologiset, kulttuuriset ja etniset aihepiirit
Yhteiskunnallis-poliittiset aiheet
Ihmisoikeuksien näkökulma
Tutkielman voi tehdä halutessaan myös seminaarin aihepiirin ulkopuolelta, mutta seminaarin aihepiiristä
tehdyt työt tukevat toisiaan

Kielivaatimukset

- englanti tai muu moderni kieli (ranska, saksa) aiheen mukaan; historiallisissa aiheissa latina



Uskonnonfilosofia
Oppiaine: uskonnonfilosofia

Seminaarin ohjaaja: Timo Koistinen

Seminaarin kokoontumisrytmi: kahden peräkkäisen päivän intensiivijakso kerran kuussa

Tutkielmat tehdään uskonnonfilosofiaan liittyvistä aihepiireistä. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa
aiheen valintaan. Päätös aiheesta tehdään ohjaajan kanssa seminaarin alussa.

Seminaarissa perehdytään uskonnonfilosofian alan tutkimukseen ja tutkimusmetodeihin. Opiskelija
perehtyy syvällisesti yhteen aihepiiriin ja harjoittelee tutkimuksen tekemistä ja tieteellistä kirjoittamista.
Seminaarissa harjoitellaan myös tieteellistä keskustelua ja tieteellisten esitelmien arviointia
opponointiharjoitusten avulla.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:

-

Esimerkkejä tutkielman aiheista:

Filosofian klassikkojen (myös nykyfilosofien) uskontoa koskevat näkemykset ovat yleensä toimivia aiheita.

Kielivaatimukset

- Englanti



Temaattinen seminaari: kaupunkiteologia

Urbaani yhteisöllisyys, koheesio ja niiden edistäminen teologisina
kysymyksinä
Oppiaine: Systemaattisen teologian, kirkkohistorian ja käytännöllisen teologian oppiaineet

Seminaarin ohjaaja: Henrietta Grönlund

Seminaarin kokoontumisrytmi: 2. ja 4. periodissa 4 h kerran viikossa

Seminaarin keskeisenä tarkastelukohteena on sosiaalinen koheesio urbaaneissa ympäristöissä sekä siihen
liittyvät haasteet, ajattelu ja toiminta. Seminaarissa opiskelija perehtyy johonkin teemaan liittyvää
aiheeseen ja laatii siitä pro gradu tutkielman. Kaupunkiteologian seminaari tarjoaa mahdollisuuden tehdä
oma tutkielma jossakin useista teologisen tiedekunnan oppiaineista. Gradun voi tehdä käytännöllisen
teologian, kirkkososiologian tai uskonnonpedagogiikan tulokulmasta, samoin kirkkohistorian ja
systemaattisen teologian oppiaineisiin.  Seminaarissa saa monialaisen seminaariyhteisön tuen ja laaja-
alaisia näkökulmia tarjoavan ohjauksen. Muut syventävät opinnot tehdään oman oppiaineen professorin
kanssa sovitulla tavalla niin, että ne tukevat gradun aihepiiriä ja tutkimusotetta.

Tutkielmaseminaari tukee opiskelijan pro gradu -työhön kuuluvaa tutkimusprosessia hänen omana
tiedeyhteisönään. Työskentely rakentuu opiskelijoiden kirjallisten esitysten ja niiden opponointien sekä
yhteisen keskustelun varaan.   Seminaariin hyväksyttävän opiskelijan on osallistuttava sen kokoontumisiin
ja tarjolla olevaan metodiopetukseen säännöllisesti sekä sitouduttava päätoimiseen tutkielmaopiskeluun
seminaarin aikana.  Seminaariin voi osallistua vain sen aihepiiristä tutkielmaansa tekevä opiskelija.
Seminaariin osallistuminen edellyttää tiivistä sitoutumista yhteisiin kokoontumisiin sekä runsaan ajan
varaamista itsenäiseen työskentelyyn.  Seminaarin ohjaajana toimii kaikissa kokoontumisissa
kaupunkiteologian yliopistonlehtori Henrietta Grönlund. Lisäksi ohjaajana toimii osassa seminaari-istuntoja
yliopistotutkija Minna Hietamäki.

Ennen seminaaria suositeltavat opinnot:
- Kaupunkiteologian kurssit suositeltavia (ei pakollisia), muuten oman pääaineen mukaisesti

Esimerkkejä tutkielman aiheista:
Pro gradu -tutkielmissa voidaan paneutua yhtäältä urbaanin koheesion ja yhteyden haasteisiin: eriytymisen,
syrjäytymisen ja ennakkoluulojen teemoihin sekä uskonnon yhteyksiin niihin. Toisaalta tutkielmissa voidaan
tarkastella urbaania koheesiota edistäviä normeja, opetusta, ajattelua, verkostoja ja toimintaa teologisista
näkökulmista. Pro gradu -tutkielmat voivat keskittyä niin suomalaisiin kuin ulkomaisiin
kaupunkikonteksteihin tässä ajassa tai historiassa.  Mahdollisia aiheita ovat esim. eri uskonnollisten tai
uskontotaustaisten (esim. kristilliset järjestöt) yhteisöjen koheesiota, yhteyttä, luottamusta ja dialogia
edistävä ajattelu, opetus ja työ erityisesti valtaväestön sekä eri vähemmistöjen tai syrjäytymisriskissä
olevien välillä. Tutkielmat voivat myös tarkastella koheesiota haastavia teemoja kuten eriarvoisuuden tai
huono-osaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja tai riskejä erilaisissa elämäntilanteissa ja urbaaneissa
konteksteissa, sekä erilaisten uskonnollisten yhteisöjen niihin liittyvää ajattelua, opetusta ja toimintaa.
Monitieteisen lähestymistavan vuoksi seminaarissa voi keskittyä eri teologisen tiedekunnan oppiaineiden
teoreettisiin näkökulmiin. Niiden lisäksi voidaan soveltaa kaupunkitutkimuksen erilaisia lähestymistapoja.


