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Mikä on posteri? 
Posteri on tutkittavan teeman napakka, visuaalinen ja kirjallinen kiteytys. Se on tapa osoittaa 
akateemista oppineisuutta, osallistua tieteelliseen keskusteluun ja tuoda omaa tutkimustaan 
kiinnostavasti esille. 
 
Posterin toteutus 
Tehtävän tarkoituksena on soveltaa tällä kurssilla ja peruskursseilla opittuja tietoja ja taitoja 
yksilön uskonnollisen kehityksen, uskonnollisten yhteisöjen ja yksilön ja uskonnollisen yhteisön 
välisen suhteen analysointiin käytännössä. Kurssilaiset jaetaan Moodlessa noin viiden hengen 
ryhmiin. Kukin ryhmä rakentaa posteriesityksen perehtyen johonkin kurssin keskeiseen 
aihealueeseen liittyvään kysymykseen:  

 Uskonto, yksilön kehitys ja mielenterveys 
 Uskonto, ihmiskäsitys, arvot ja yhteisön elämä 
 Yksilö, uskonnollinen yhteisö ja yhteiskunta 

Valitkaa ryhmässä posterille aihe tai teema. 
Tutustukaa aihepiiriin liittyvään tutkimukseen ja rajatkaa sen perusteella aiheeseenne liittyen yksi 
kysymys, jota tarkastelette posterissa. 
Käyttäkää posterin kokoamisessa ajankohtaista teologista tutkimustietoa. Voitte valita yhden 
tutkimuksen tai yhdistää näkökulmia vaikkapa kahdesta eri tutkimuksesta. Ryhmä voi myös 
haastatella aiheen parissa työskentelevää tutkijaa, tutkimusryhmää tai muuta asiantuntijaa. 
 
Etsikää vastaus kysymykseen ja kootkaa vastauksesta posteri ottaen huomioon posterin osat: 

 johdanto: tiivis yhteenveto aiheesta, sen taustasta ja merkityksestä. 
 aineisto- ja menetelmäkuvaus tai lähestymistapa: kuinka valitsemaanne aihetta on tutkittu 
 tulokset: mitä aiheesta on saatu selville 
 johtopäätökset: mistä tulokset kertovat, mihin laajempaan ilmiöön ne liittyvät, mitä 

tulosten perusteella voidaan päätellä? 

 
Posterin esittely 
Posterit esitellään viimeisellä luentokerralla 4.5. klo 10-14 järjestettävässä posterisessiossa. 
Kullakin ryhmällä on viisi minuuttia aikaa esittää posterinsa. Tämän jälkeen yleisöllä on 5 
minuuttia aikaa esittää kysymyksiä ja tarkennuksia posteriin liittyen. Sopikaa ryhmässä etukäteen, 
kuinka esittelette posterin. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä: 

 Miten toteutamme työnjaon, esittelyjärjestyksen, aikataulutuksen, havainnollistuksen, 
esityksen tyylin jne.? 

 Miten herätämme kiinnostuksen?  
 Miten esittäydymme?  
 Mitä haluamme ja ehdimme sanoa?  
 Mitä lisää puheemme tuo posteriin?  



 Miten yhdistämme puheemme posteriin?  
 Miten aktivoimme kuuntelijan?  
 Miten valmistaudumme kysymyksiin? 

 
Tekniset ohjeet 
Posteri laaditaan PowerPoint ohjelmalla. Pohjat löytää yliopiston visuaalisen ilmeen aineistopankin 
(Uni Material Bank, suora linkki toimii yliopiston verkossa) kautta. Esimerkiksi teologisen 
tiedekunnan mallipohja löytyy aineistopankista seuraamalla polkua: Graafiset ohjeet, logot ja 
aineistopohjat > Aineistopohjat > Posteripohjat > Ensisijaiset posteripohjat > Powerpoint A0 koko 
> A0 Teologinen > PC/MAC  
Visuaalisen ilmeen ei tarvitse olla yliopiston mallin mukainen, vaan ryhmä voi suunnitella sen myös 
itse! 
Valmiit posterit tallennetaan ja palautetaan pdf-muodossa. 
 
Posterissession kulku: 

 10.15-10.30 Posterien kokoaminen ja kiinnitys 
 10.30-12.30 Posterien esittely rinnakkaissessioissa: 5 min esitys / ryhmä +  5 min 

keskustelu 
 12.30-13.15 Tauko ja muiden sessioiden postereihin tutustuminen 

13.15-13.45 Posteriäänestys, tulosten julkistaminen 
 

 

Arviointimatriisit (ks. seuraavat sivut)  



Posteritehtävän arviointimatriisi, ryhmän itsearviointi. 
 5 4 3 2 1 0 
Posterin 
asiasisältö 

Posterissa on 
selkeä ja rajattu 
teema, ja siinä 
analysoidaan 
aihetta 
kriittisesti, 
selkeästi ja 
luovasti. 
Posterin osiot 
ovat 
tasapainoiset ja 
johdonmukaiset 
ja 
kokonaisuuden 
osat tukevat 
toisiaan 
erinomaisesti.  

Posterissa on 
selkeä ja rajattu 
teema, ja siinä 
analysoidaan 
aihetta selkeästi. 
Posterin osiot 
ovat 
tasapainoiset ja 
johdonmukaiset 
ja 
kokonaisuuden 
osat tukevat 
toisiaan. 

Posterissa on 
selkeä teema. 
Posterin osiot 
ovat 
johdonmukaiset 
ja ne ovat 
yhteydessä 
toisiinsa. 

Posterista 
on 
tunnistettavi
ssa teema tai 
aihe, mutta 
sen rajaus 
on 
tarpeettoma
n laaja tai 
kapea. 
Posterin 
 osiot jäävät 
osin 
irrallisiksi ja 
hajanaisiksi. 

Posterista on 
tunnistettaviss
a teema tai 
aihe, mutta 
sen rajaus on 
epäselvä. 
Posterin osiot 
ovat irrallisia 
ja hajanaisia. 

Posterissa ei 
ole selkeää 
teemaa ja sen 
sisältö jää 
hajanaiseksi. 

Työnjako, 
vastuunotto 
ja 
vuorovaiku
tus 

Jokainen 
osallistuu 
aktiivisesti 
sekä 
keskusteluun ja 
ideointiin että 
työskentelyyn.  
Ryhmän 
jokainen jäsen 
on ottanut 
ryhmän 
työskentelystä 
selkeän vastuun 
sekä antanut 
muiden ideoille 
ja 
työskentelylle 
tilaa. Vastuu on 
jakautunut 
oikeudenmukais
esti. 
 

Jokainen 
osallistuu 
aktiivisesti  
työskentelyyn. 
Ryhmän 
jäsenet ovat 
ottaneet 
ryhmän 
työskentelystä 
vastuuta. 
Vastuu on 
jakautunut 
oikeudenmukais
esti. 

Ryhmän jäsenet 
osallistuvat 
työskentelyyn 
aktiivisesti. 
Vastuu ja työ 
ryhmän sisällä 
ovat jakautuneet 
oikeudenmukais
esti. 
 

Ryhmän 
jäsenet 
osallistuvat 
tapaamisiin, 
mutta kaikki 
eivät anna 
aktiivista 
panostaan 
työskentely
yn. Työn ja 
vastuunjako 
on 
epätasaista.  
 

Ryhmällä on 
vaikeuksia 
sopia 
tapaamisaikoj
a, eivätkä 
kaikki 
jäsenet 
osallistu 
tapaamisiin. 
Työn ja 
vastuun jako 
ryhmässä on 
jakautunut 
epätasaiseksi.  
 

Ryhmä ei 
työskentele 
yhdessä, 
työnjako on 
hyvin 
epätasaista, 
eikä ryhmätyö 
valmistu. 

Ryhmän 
toiminnan 
vaikutus 
oppimiseen 

Ilmapiiri 
innostaa 
oppimaan ja 
panostamaan. 
Ristiriitoja 
käsitellään ja 
niistä opitaan 
yhdessä. 
Ryhmä on 
edistänyt 
huomattavasti 
jäsenten 
oppimisen 
laatua. 

Ilmapiiri 
innostaa 
oppimaan. 
Ristiriitoja 
käsitellään. 
Ryhmä on 
edistänyt 
selvästi 
jäsenten 
oppimisen 
laatua. 

Ilmapiiri on 
hyvä. 
Ristiriitoja 
yritetään 
käsitellä. Ryhmä 
on edistänyt 
jäsenten 
oppimisen 
laatua 
jonkin verran. 

Ilmapiiri on 
neutraali. 
Ristiriitoja 
ei 
käsitellä. 
Ryhmä on 
edistänyt 
jäsenten 
oppimisen 
laatua vain 
vähän. 

Ilmapiiri 
ei innoista 
työskentelemä
än 
ryhmässä. 
Ristiriitoja ei 
käsitellä. 
Ryhmästä ei 
ole ollut 
lisäarvoa 
jäsenten 
oppimistuloksi
lle. 

Ilmapiiri 
ei innoista 
työskentelemä
än 
ryhmässä. 
Ristiriitoja ei 
käsitellä. 
Ryhmätyösken
tely haittaa 
jäsenten 
oppimista. 

 
  



Posteritehtävän arviointimatriisi, posterin vertaisarviointi. 
 5 4 3 2 1 0 
Posterin 
asiasisält
ö 

Posterissa on selkeä 
ja rajattu teema, ja 
siinä analysoidaan 
aihetta kriittisesti, 
selkeästi ja luovasti. 
Posterin osiot ovat 
tasapainoiset ja 
johdonmukaiset ja 
tukevat 
kokonaisuuden osat 
tukevat toisiaan 
erinomaisesti.  

Posterissa on selkeä 
ja rajattu teema, ja 
siinä analysoidaan 
aihetta selkeästi. 
Posterin osiot ovat 
tasapainoiset ja 
johdonmukaiset ja 
tukevat 
kokonaisuuden osat 
tukevat toisiaan. 

Posterissa on 
selkeä teema. 
Posterin osiot 
ovat 
johdonmukaise
t ja ne ovat 
yhteydessä 
toisiinsa. 

Posterista on 
tunnistettavis
sa teema tai 
aihe, mutta 
sen rajaus on 
liian 
laaja/kapea ja 
posterin 
 osiot jäävät 
irrallisiksi ja 
hajanaisiksi. 

Posterista on 
tunnistettavis
sa teema tai 
aihe, mutta 
sen rajaus on 
epäselvä. 
Posterin osiot 
ovat 
irrallisiksi ja 
hajanaisiksi. 

Posterissa 
ei ole 
selkeää 
teemaa ja 
sen sisältö 
jää 
hajanaiseks
i. 

Posterin 
ulkoasu 

Posterin ulkoasu on 
selkeä ja kiinnostava 
ja se tukee 
ansiokkaasti 
posterin asiasisältöä. 
Posterissa on 
käytetty 
havainnollistavia 
visuaalisia 
elementtejä luovalla 
ja 
tarkoituksenmukaise
lla tavalla. Posterin 
rakenne on looginen 
ja systemaattinen. 

Posterin ulkoasu on 
selkeä ja se tukee 
hyvin posterin 
asiasisältöä. 
Posterissa on 
käytetty 
havainnollistavia 
visuaalisia 
elementtejä 
tarkoituksenmukaise
lla tavalla. Posterin 
rakenne on looginen 
ja systemaattinen. 

Posterin 
ulkoasu on 
selkeä ja se 
tukee hyvin 
posterin 
asiasisältöä. 
Posterissa on 
käytetty 
havainnollistav
ia visuaalisia 
elementtejä. 
Posterin 
rakenne on 
looginen ja 
systemaattinen
. 

Posterin 
ulkoasu on 
selkeä. 
Posterissa on 
käytetty 
visuaalisia 
elementtejä. 
Posterin 
rakenne on 
jossain 
määrin 
looginen ja 
systemaattine
n. 

Posterin 
ulkoasu on 
melko selkeä. 
Posterissa on 
käytetty 
visuaalisia 
elementtejä, 
mutta ne 
eivät 
havainnollist
a posterin 
asiasisältöä. 
Posterin 
rakenne ei 
tue kovin 
hyvin 
posterin 
lukemista. 

Posterin 
ulkoasu on 
epäselvä. 
Posterissa 
käytetyt 
visuaaliset 
elementit 
eivät liity 
posterin 
sisältöön. 
Posterin 
rakenne on 
epäloogine
n ja 
epäselvä. 

Posterin 
esitys 
 

Koko ryhmä 
osallistuu posterin 
esittämiseen. Esitys 
selventää posterin 
sisältöä ja tuo esiin 
kriittisiä  
ja rakentavia 
näkökulmia 
aiheeseen. Ryhmä 
vastaa 
asiantuntevasti, 
monipuolisesti ja 
perustellen heille 
esitettyihin 
kysymyksiin. 

Koko ryhmä 
osallistuu posterin 
esittämiseen. Esitys 
selventää posterin 
sisältöä ja tuo esiin 
eri näkökulmia 
aiheeseen. Ryhmä 
vastaa 
asiantuntevasti ja 
perustellen heille 
esitettyihin 
kysymyksiin. 

Koko ryhmä 
osallistuu 
posterin 
esittämiseen. 
Esitys 
selventää 
posterin 
sisältöä. 
Ryhmä vastaa 
asiantuntevasti 
heille 
esitettyihin 
kysymyksiin. 

Koko ryhmä 
osallistuu 
posterin 
esittämiseen, 
mutta 
esityksessä 
on hieman 
hajanaisuutta. 
Ryhmä 
esittää 
suullisesti 
posterissa 
esitellyt asiat. 
Ryhmä 
vastaa heille 
esitettyihin 
kysymyksiin. 

Ryhmä 
esittelee 
posterin 
sisältöä, 
mutta esitys 
on hieman 
hajanainen ja 
poukkoileva. 
Ryhmä 
vastaa heille 
esitettyihin 
kysymyksiin, 
mutta 
vastaukset 
ovat suppeita. 

Ryhmä ei 
esittele 
posteria tai 
esitys on 
hajanainen 
ja 
poukkoilev
a. Ryhmä ei 
vastaa 
esitettyihin 
kysymyksii
n. 

 
 


