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Opasraportti

HuTK - Kulttuuriantropologia 2007-2009 (2007 - 2009)

 KULTTUURIANTROPOLOGIA

Kulttuuriantropologia on kulttuurikeskeinen, humanistinen tieteenala. Sen avulla pyritään ymmärtämään ja 
selittämään yksittäisten kulttuurien ominaispiirteitä, mutta myös erilaisuuksia ja samankaltaisuuksia eri kulttuureissa. 

Kulttuuriantropologia ei ole spesifinen tieteenala siinä mielessä, että sillä olisi täysin oma kulttuurintutkimuksen 
alueensa ja tutkimusperinteensä. Kulttuuriantropologia on pikemminkin yleisnimitys tutkimukselle, jonka piirissä on 
pyritty yhdistämään erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia. Tämän vuoksi kulttuuriantropologiaan lukeutuu varsin 
erilaisia tutkimusalueita, kuten etnohistoria, talousantropologia, etnolingvistiikka, visuaalinen antropologia, 
uskontoantropologia ja kasvatusantropologia. Antropologisen tutkimuksen soveltamisella pyritään tarjoamaan keinoja 
yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. 

Kulttuuriantropologian ominaisuuksiin kuuluu teorianmuodostus ja usein kulttuureja vertaileva ote. Sen eräänä 
tehtävänä on laajentaa näkemystä vieraisiin kulttuureihin. Kulttuuriantropologian opintojen tavoitteena on opastaa 
opiskelija hahmottamaan kulttuuri ympäristöönsä sidoksissa olevana ilmiönä, joka on muotoutunut historiallisesti ja 
muuttuu jatkuvasti. Samalla kulttuuriantropologian tehtävänä on kehittää opiskelijan kykyä analysoida yksilön ja 
kulttuurin suhdetta. Omakohtaisella kenttätutkimuksella on keskeinen sija tutkimusmetodiikassa, joten jokainen 
opiskelija joutuu harjoittamaan sitä opiskelunsa eri vaiheissa. Oulussa opetuksen ja tutkimuksen painopistealueita 
ovat pohjoiset kulttuurit, Amerikan alkuperäiskulttuurit sekä länsimaisen kulttuurin nykyilmiöt. 
Kulttuuriantropologian oppiaineeseen otetaan vuosittain kymmenen uutta pääaineopiskelijaa, jotka voivat valita 
vapaasti oman aineyhdistelmänsä. Luontevasti kulttuuriantropologiaan liittyviä ja sitä tukevia aineita ovat esimerkiksi 
arkeologia, historia, taidehistoria, kulttuurimaantiede, psykologia, sosiologia ja naistutkimus, mutta muutkin 
humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet soveltuvat sivuaineiksi. Työelämän valmiuksien kannalta opiskelijan 
kannattaa opiskella esimerkiksi kaupallisia aineita, kieliä sekä tietojenkäsittelyoppia, matkailua tai terveystieteitä. 

Sivuaineena kulttuuriantropologia täydentää hyvin niin humanistisia, luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä kuin 
terveystieteellisiäkin aineita. 

 Opiskeluoikeus

Pääaineoikeuden voi saada osallistumalla valintakokeeseen, joka järjestetään kesällä. Oulun yliopiston opiskelija voi 
saada pääaineoikeuden myös siten, että opiskelee ensin oppiaineesta perus- ja aineopinnot (vähintään arvosanalla 
hyvä), ja hakee tämän jälkeen tiedekunnalta pääaineen/koulutusohjelman vaihtoa. Hakuaika päättyy 31.3. 

Kulttuuriantropologia ei ole vapaasti valittava sivuaine. Sivuaineoikeutta haetaan osallistumalla keväisin 
järjestettävään lähtötasokokeeseen. Arkeologian ja saamen kielen sekä saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijoille 
kulttuuriantropologia on vapaa sivuaine. 

 Opintojen aloittaminen ja opiskelu

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopiston opintotoimistossa. Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus laitokselle tai 
yliopiston opintotoimistoon. 
Kunkin lukukauden alussa ilmestyy laitoksen opetusohjelma, joka on haettavissa laitoksen kansliasta 
(ks. myös ). Informaatio- ja palautetilaisuuksista sekä opiskelijoille http://www.oulu.fi/taida/ka/opetusohjelma2.htm
tärkeistä tapahtumista kerrotaan oppiaineen ilmoitustaululla. 

Opetus koostuu luennoista, seminaareista, kirjatenteistä ja kenttätyöharjoituksista, painopisteen ollessa 
seminaariopetuksessa. Kulttuuriantropologian opiskelu aloitetaan peruskurssista. Tentit voidaan suorittaa sekä 
tiedekunnan että laitosryhmien tenttipäivinä ja ne arvostellaan asteikolla 0¿5 tai asteikolla hyväksytty/hylätty. 

http://www.oulu.fi/taida/ka/opetusohjelma2.htm
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Tentteihin ilmoittaudutaan täyttämällä tenttiinilmoittautumiskuori, joka jätetään 10 vrk ennen tenttiä TAIDAn toimiston 
(HU342) oven vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon. Tentit voidaan osittain korvata luentopäiväkirjoilla ja kotiesseillä, 
joista sovitaan tentaattoreiden kanssa. Myös muilla laitoksilla järjestettävillä sopivilla luennoilla voi korvata 
kulttuuriantropologian opintovaatimuksia. Tenttisuorituksissa on aina ilmoitettava tentittävien opintoviikkojen määrä ja 
korvattava opintojakso (koodi ja nimi). Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, joka opiskelijan tulee 
tarkistaa noin puolen vuoden välein. Tallennettuja opintosuorituksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen 
jälkeen. 

 Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat amanuenssi puh. (08) 553 3345, tuntiopettaja puh. (08) 553 3344, lehtori puh. (08) 553 
3340 ja professori puh. (08) 553 3342. Luettelo opintojaksojen tentaattoreista on oppiaineen ilmoitustaululla. 

 Opintokokonaisuuksien oppimistavoitteet

Perusopinnot antavat yleiskuvan kulttuuriantropologisen tieteen perusteista, maailman kulttuurien yleisistä 
kehityslinjoista, suomalaisen kansankulttuurin historiasta ja nykypäivästä sekä Oulun yliopiston kulttuuriantropologian 
oppiaineen painopistealueista. Lisäksi ne perehdyttävät opiskelijan sekä laadullisen tutkimuksen että antropologisten 
tutkimusmenetelmien lähtökohtiin. Perusopinnoissa opiskelumuodoista tulevat tutuiksi niin luennot, lukupiirit, 
kirjatentit kuin ekskursiotkin. 

Aineopintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija kulttuuriantropologian teoriaperinteeseen sekä tutkimuksen 
tekemiseen. Vapaavalintaiset jaksot lisääntyvät aineopinnoissa, minkä tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija 
kulttuuriantropologian osa-alueisiin. Aineopinnoissa suoritetaan kandidaatintutkielma, jota tullaan laajentamaan 
syventävissä opinnoissa pro gradu -tutkielmaksi. Aineopintokokonaisuuden erityisenä tavoitteena on humanististen 
tieteiden kandidaatin tutkinto. 

Syventävien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijoille syvälliset tieteelliset ja praktiset valmiudet antropologian 
käytännön tutkimustyössä ja valmentaa heitä tieteellisten tulosten yhteiskunnallisessa soveltamisessa. 

 Sijoittuminen työelämään

Kulttuuriantropologiassa saatua koulutusta voidaan hyödyntää niin suomalaisen yhteiskunnan palveluksessa, 
esimerkiksi tutkimuksen, matkailun, museotoiminnan, median ja järjestötoiminnan alueilla, kuin myös 
kansainvälisessä yhteistyössä ja ulkoministeriön tehtävissä, esimerkiksi kehitysyhteistyössä. 

 OPINTOKONAISUUDET

 Perusopinnot 25 op

687100P Tutkimus tutuksi 2 op 
687200P Kulttuuriantropologian perusteet 6 op 
687201P Kulttuurien kehitys 5 op 
687202P Suomen kansankulttuuri 4 op 
687203P Etnografiset painoalat 4 op 
687204P Kenttätutkimuksen perusteet 4 op 

 Aineopinnot 46 op

687205A Henkinen kulttuuri 4 op 
687206A Taloudellinen kulttuuri 4 op 
687207A Ihminen ja yhteiskunta 4 op 
687208A Kulttuuriantropologian erityisalat 5 op 
687209A Soveltava antropologia 6 op 
687210A Teoria- ja metodiseminaari 8 op 
687211A Kenttämetodikurssi 5 op 
687212A Kandidaatin seminaari 10 op 
687213A Kypsyysnäyte 0 op (vain pääaineopiskelijat) 

 Syventävät opinnot 84 op

687214S Etnografinen erikoistuminen 8 op 
687215S Syventävät teoriaopinnot 10 op 
687216S Syventävät metodiopinnot 10 op 
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687217S Harjoittelu 8 op 
687218S Seminaari 8 op 
687219S Pro gradu –tutkielma 40 op (pääaineopiskelijoille) 
687220S Etnografinen tutkielma 20 op (sivuaineopiskelijoille) 
687221S Kypsyysnäyte 0 op (vain pääaineopis¬kelijat) 

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

687214S: Etnografinen erikoistuminen, 8 op
687220S: Etnografinen tutkielma, 20 op
687203P: Etnografiset painoalat, 4 op
687217S: Harjoittelu, 8 op
687205A: Henkinen kulttuuri, 4 op
687212A: Kandidaatin seminaari, 10 op
687211A: Kenttämetodikurssi, 5 op
687204P: Kenttätutkimuksen perusteet, 4 op
687208A: Kulttuuriantropologian erityisalat, 5 op
687200P: Kulttuuriantropologian perusteet, 5 op
687201P: Kulttuurien kehitys, 5 op
687213A: Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kulttuuriantropologia), 0 op
687221S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / kulttuuriantropologia), 0 op
687219S: Pro gradu -tutkielma, 40 op
687218S: Seminaari, 8 op
687209A: Soveltava- ja kehitysantropologia, 4 - 6 op
687202P: Suomen kansankulttuuri, 4 op
687216S: Syventävät metodiopinnot, 10 op
687215S: Syventävät teoriaopinnot, 10 op
687206A: Taloudellinen kulttuuri, 4 op
687210A: Teoria- ja metodiseminaari, 8 op
687100P: Tutkimus tutuksi, 2 op
687207A: Yksilö ja yhteiskunta, 4 op

Opintojaksojen kuvaukset

Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

687214S: Etnografinen erikoistuminen, 8 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
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Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
maisteriopintojen 1. vuoden syksy ja kevät
Osaamistavoitteet:
Perehdytään kirjallisuuden ja oman tutkimuksen kautta oman pro gradun aihepiiriin, tutkimuskohteeseen ja 
teemoihin.
Toteutustavat:
kirjatentti ja essee
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssi koostuu kahdesta osasta: a) Valinnainen kirjallisuus (4 op): Oman gradun aihepiiriin, teemaan, alueeseen, 
tutkimushistoriaan, etnografiseen taustaan jne. tutustuminen valinnaisen kirjallisuuden avulla (maisteriopintojen 1. 
vuoden syksy) b) Etnografinen essee (4 op): Esseessä käsitellään jotain yksittäistä tutkimusongelmaa oman 
aineiston ja tutkimusten avulla ja sidotaan se laajempaan tutkimuskenttään, johon on tutustuttu kohdassa a). 
(maisteriopintojen 1. vuoden kevät)
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687220S: Etnografinen tutkielma, 20 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Taina Kinnunen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
20 op

687203P: Etnografiset painoalat, 4 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sami Lakomäki

Opintokohteen oppimateriaali:
Pennanen, J. & Näkkäläjärvi, K., Siiddastallan siidoista kyliin luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen 
muuttuminen , 2000
Pennanen, Jukka , Jos ei ole poropaimenia, kansa häviää Kuolan poronhoitajien sosiokulttuurinen adaptaatio 20. 
vuosisa, 2000
Salisbury, Richard F. , Homeland for the Cree regional development in James Bay 1971-1981 , 1986
Kinnunen, Taina , Pyhät bodarit yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa , 2001
Lisätiedot: (sivut 1-249)
Söderholm, Stig , Liskokuninkaan mytologia rituaali ja rocksankarin kuolema Jim Morrison -kultin etnografinen 
tulkinta, 1990
Hämäläinen. R., Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta , 2004
Iverson, Peter , We are still here American Indians in the twentieth century , 1994
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
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1. vuoden syys/kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Opiskelija tutustuu yhteen Oulun kulttuuriantropologian etnografisista painopistealueista.
Toteutustavat:
Luento ja/tai kirjatentti
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento ja/tai kirjatentti
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687217S: Harjoittelu, 8 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Työharjoittelu

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
maisteriopintojen 1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Antaa opiskelijalle kokemusta kulttuuriantropologin työstä.
Sisältö:
Alaan soveltuva harjoittelu esim. museossa, sopivassa projektissa tai Suomen suurlähetystöissä eri puolilla 
maailmaa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Harjoitteluun on mahdollista hakea yliopiston harjoittelutukea. Harjoittelun 
jälkeen tuodaan vastuuhenkilölle kopio työtodistuksesta sekä sivun mittainen raportti harjoitelusta. Kahden 
kuukauden harjoittelu vastaa 8 opintopistettä.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Taina Kinnunen

687205A: Henkinen kulttuuri, 4 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen oppimateriaali:
Siikala, Anna-Leena , Suomalainen sL amanismi mielikuvien historiaa , 1992
Klass, Morton , Ordered universes approaches to the anthropology of religion , 1995
Kupiainen Tarja, Minä? Missä? Milloin? kolmetoista tulkintaa identiteeteistä , 2001
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
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Ajoitus:
2. opiskeluvuosi
Sisältö:
Henkisen kulttuurin, uskonnon ja identiteettijärjestelmien tutkimukseen perehtyminen.
Toteutustavat:
Kirjatentti tai osallistuminen jollekin sopivalle luennolle, josta sovitaan tentaattorin kanssa.
Oppimateriaali:
Siikala, Anna-Leena: Suomalainen samanismi; Kupiainen & al. (toim.): Minä? Missä? Milloin? – Kolmetoista 
tulkintaa identiteeteistä; Morton, Klas: Ordered Universes
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä tai sopiva luento.
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
Taina Kinnunen

687212A: Kandidaatin seminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
3. lukuvuosi (vain pääaineopiskelijat)
Osaamistavoitteet:
Itsenäisen tieteellisen työskentelyn opetteleminen, johon kuuluu lähdeaineiston käyttö, tieteellisen tekstin 
kirjallinen ja suullinen esittäminen, kriittinen ajattelu ja oman tutkimusaineiston keruu.
Toteutustavat:
Seminaari
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Teoria- ja metodisemiaari sekä Kenttämetodikurssi suoritettava ensin
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen lukukauden kestävään seminaariin, jossa jokainen opiskelija esittelee kandidaatin 
tutkielmaansa liittyvän kirjareferaatin, tutkimussuunnitelman ja valmiin tutkielman sekä opponoi yhden 
tutkimussuunnitelman ja valmiin työn.
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687211A: Kenttämetodikurssi, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sami Lakomäki

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
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Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. lukuvuoden kevät
Osaamistavoitteet:
Perehdyttää opiskelija tutkimuksen käytännön työhön.
Toteutustavat:
Luentosarja, kenttätyö, raportti ja ekskursio.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
perusopinnot suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen pakolliseen kulttuuriantropologian metodologiaa käsittelevään luentosarjaan (läsnäolopakko 80 
%). Lisäksi kenttätyöharjoitusten tekeminen ja niiden raportointi sekä osallistuminen Helsingin museo- ja 
arkistoekskursiolle. Kurssilla kerättävää tutkimusaineistoa on mahdollista hyödyntää kandidaatin tutkielmassa.
Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö:
Jukka Pennanen

687204P: Kenttätutkimuksen perusteet, 4 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sami Lakomäki

Opintokohteen oppimateriaali:
Fetterman, David M. , Ethnography step by step , 1998
Eskola, Jari (1) , Johdatus laadulliseen tutkimukseen , 1998
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuoden kevätlukukausi
Osaamistavoitteet:
Perehdyttää opiskelija kulttuuriantropologisen tutkimuksen menetelmiin ja erityisesti kenttätöiden teon perusteisiin.
Toteutustavat:
Kurssi koostuu kolmesta osasta: Referaattiseminaarista tai kirjatentistä Pienestä käytännön harjoituksesta Museo- 
ja arkistoekskursiosta Ouluun.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pääaineopiskelijoille seminaari, harjoitustyö ja ekskursio, sivuaineopiskelijoille kirjatentti ja ekskursio.
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
Taina Kinnunen

687208A: Kulttuuriantropologian erityisalat, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sami Lakomäki

Opintokohteen oppimateriaali:
Moran, Emilio F. , Human adaptability an introduction to ecological anthropology , 1982



8

Lisätiedot: (osa)
Barber, Russell J. , Emperor s mirror understanding cultures through primary sources , 1998
Wulf, Christoph , Anthropology of education , 2002
Duranti, Linguistic anthropology a reader , 2001
Lisätiedot: (osa)
Anttonen, Marjut , Etnopolitiikkaa Ruijassa Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla , 
1999
Lisätiedot: (osa)
Schwarts, Lutz & White, New directions in psychological anthropology , 1992
Moore, Henrietta L. , Feminism and anthropology , 1988
Hatcher, Evelyn Payne , Art as culture an introduction to the anthropology of art , 1985
Helman, Cecil G. , Culture, health and illness , 2002
Morris, Brian , Anthropological studies of religion an introductory text , 1987
Banks & Morphy, Rethinking visual anthropology , 1997
Lisätiedot: l) sopimuksen mukaan kirjallisuutta muusta kulttuuriantropologian erityisalasta
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2./3. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Perehtyminen valittuun kulttuuriantropologian erityisalaan, esim. omien tutkimuksellisten kiinnostuksenkohteiden 
mukaan.
Toteutustavat:
Kirjatentti tai osallistuminen jollekin sopivalle luennolle, josta sovitaan tentaattorin kanssa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
perusopinnot suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
Taina Kinnunen

687200P: Kulttuuriantropologian perusteet, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Keesing, Roger M. , Cultural anthropology a contemporary perspective , 1998
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687200P Kulttuuriantropologian perusteet (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
johdatus kulttuuriantropologian keskeisiin tutkimusalueisiin, kysymyksiin, käsitteisiin ja teorioihin.
Toteutustavat:
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Kurssi koostuu kahdesta osasta: 1) Luentosarja (24 t): Kulttuuriantropologian peruskurssi ja luentotentti 2) 
Kirjallisuus: Keesing, Roger: Cultural anthropology: a contemporary perspective a) järjestetään 
pääaineopiskelijoille lukupiirinä, jossa käytetään myös oheislukemistoa b) sivuaineopiskelijoille kirjatentti, 
valinnaiset 250–300 sivua kirjasta Keesing, Roger: Cultural anthropology: a contemporary perspective
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Pääaineopiskelijoille luennot, luentotentti ja lukupiiri, sivuaineopiskelijoille luennot, luentotentti ja kirjatentti.
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
Jukka Pennanen ja Taina Kinnunen

687201P: Kulttuurien kehitys, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen oppimateriaali:
Burehnult, Ihmisen suku , 1993
Lisätiedot: I
Burenhult, Ihmisen suku , 1994
Lisätiedot: II
Burenhult, Ihmisen suku , 1994
Lisätiedot: III
Burenhult, Ihmisen suku , 1995
Lisätiedot: IV
Burenhult, Ihmisen suku , 1995
Lisätiedot: V
Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687201P Kulttuurien kehitys (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Johdatus maailman ihmiskulttuureihin ja niiden historialliseen kehitykseen.
Toteutustavat:
Kirjatentti tai mahdollisuuksien mukaan lukupiiri.
Oppimateriaali:
4 valinnaista osaa kirjasarjasta Ihmisen suku (I-V)
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687213A: Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto, kulttuuriantropologia), 0 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl
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Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op

687221S: Kypsyysnäyte (maisterintutkinto / kulttuuriantropologia), 0 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
0 op

687219S: Pro gradu -tutkielma, 40 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
40 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
maisteriopintojen 2. vuosi
Sisältö:
Ensisijaisesti omaan kenttäaineistoon perustuva omatoiminen tutkielma, jonka etnografista aineistoa käsitellään 
teoreettisesti tutkimusmallin avulla.
Arviointiasteikko:
katso opinto-oppaan kohta Opinnäytteet
Vastuuhenkilö:
Jukka Pennanen
Lisätiedot:
(sivuaineopiskelijoille 687220S etnografinen tutkielma 20 op)

687218S: Seminaari, 8 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
maisteriopintojen 2. vuosi
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Osaamistavoitteet:
Opiskelijat oppivat tekemään itsenäistä tutkimusta, kirjoittamaan tutkimustekstiä, esittämään sitä ja antamaan 
suullista palautetta toisten töistä.
Toteutustavat:
seminaari
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Osallistuminen vähintään kaksi lukukautta kestävään laudatur-seminaarin (läsnä vähintään 80 % istunnoista), 
jonka aikana harjoitellaan käytännön tutkimustyötä valmistamalla tutkimussuunnitelma (dispositio), 
laudaturesitelmä (yleensä gradun teoriaosa) sekä pro gradun käsikirjoitus (viimeistelyä vailla). Jokainen opiskelija 
opponoi vuorollaan jokaisen työvaiheen ja pitää pöytäkirjaa vähintään yhdessä istunnossa. Seminaarin aikana 
laaditaan myös essee-referaatti jostain uusinta antropologiaa koskevasta kirjasta tai artikkelista, joka koskee 
oman pro gradun teoriaosuutta.
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
Jukka Pennanen

687209A: Soveltava- ja kehitysantropologia, 4 - 6 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Riitta-Marja Leinonen

Opintokohteen oppimateriaali:
Van Willigen, John , Applied anthropology an introduction , 2002
Lisätiedot: Lisäksi valitaan yksi suraavista soveltavan antropologian erityisteemoja käsittelevistä paketeista (3 op)
Nygren, Anja , Forest, power and development Costa Rican peasants in the changing environment , 1995
Scott, Aboriginal autonomy and development in Northern Quebec and Labrador , 2001
Lisätiedot: 300 sivua
Hedican, Edward J. , Applied anthropology in Canada understanding aboriginal issues , 1995
Rantalaiho & Heiskanen, Gendered practices in working life , 1997
Tiilikainen, Marja , Arjen islam somalinaisten elämää Suomessa , 2003
Marin & Hakonen, Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa , 2003
Lisätiedot: g) sopimuksen mukaan kirjallisuutta jostain muusta soveltavan antropologian erityisteemasta.
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
6 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2./3. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Perehdytään siihen, miten kulttuuriantropologista tutkimusta sovelletaan ja voidaan soveltaa erilaisissa 
yhteiskunnallisissa ja käytännön projekteissa ja kysymyksissä.
Toteutustavat:
Kirjatentti tai osallistuminen jollekin sopivalle luennolle, josta sovitaan tentaattorin kanssa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
perusopinnot suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687202P: Suomen kansankulttuuri, 4 op
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Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Anneli Meriläinen-Hyvärinen

Opintokohteen oppimateriaali:
Snellman, Hanna , Sallan suurin kylä - Göteborg , 2003
Talve, Ilmar , Finnish folk culture , 1997
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
1. vuoden syyslukukausi
Osaamistavoitteet:
Johdatus suomalaiseen aineelliseen, henkiseen ja sosiaaliseen kansankulttuuriin.
Toteutustavat:
Kirjatentti tai referaattiseminaari.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti tai mahdollisuuksien mukaan referaattiseminaari.
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
tuntiopettaja

687216S: Syventävät metodiopinnot, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Bernard, H. Russell, Handbook of methods in cultural anthropology , 2000
Davies, Charlotte Aull , Reflexive ethnography a guide to researching selves and others , 1999
Lisätiedot: Eskola: Sosiologian tutkimusmenetelmät 2 (s. 9-194)
Opintokohteen kielet: suomi, englanti

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
maisteriopintojen 1./2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Antaa opiskelijalle menetelmälliset keinot pro gradun aineiston monipuoliseen käsittelyyn.
Toteutustavat:
kirjatentti ja essee
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssi koostuu kahdesta osasta: a) Pakolliset kirjat (6 op): - Bernard, H. Russell (toim.): Handbook of Methods in 
Cultural Anthropology (s. 9-191) - Davies, Charlotte Aull: Reflexive Ethnography - Eskola: Sosiologian 
tutkimusmenetelmät 2 (s. 9-194) b) Essee (4 op): Valinnaiset graduun liittyvät kirjat suoritetaan esseenä, jota 
hyödynnetään gradussa
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
a) Jukka Pennanen, b) Anneli Meriläinen-Hyvärinen
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687215S: Syventävät teoriaopinnot, 10 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen oppimateriaali:
Barnard, Alan , History and theory in anthropology , 2000
Bennett, John William , Ecological transition cultural anthropology and human adaptation , 2005
Lisätiedot: (s. 35-66, 84-95, 156-176, 212-217, 243-256, 265-300)
Opintokohteen kielet: englanti, suomi

Laajuus:
10 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
maisteriopintojen 1./2. vuosi
Osaamistavoitteet:
Perehdyttää opiskelija syvällisesti antropologisten teorioiden moninaisuuteen ja opastaa heitä valitsemaan oikea 
teoreettinen lähestymistapa ja teorian mallintaminen pro gradun problematiikkaan.
Toteutustavat:
kirjatentti ja essee
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kurssi koostuu kahdesta osasta: a) Pakolliset kirjat (3 op): - b) Essee (7 op): Valinnaiset graduun liittyvät kirjat 
suoritetaan esseenä, jota hyödynnetään gradussa
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
a) Jukka Pennanen, b) Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687206A: Taloudellinen kulttuuri, 4 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Heikkinen, Hannu Ilmari

Opintokohteen oppimateriaali:
Plattner, Stuart, Economic anthropology , 1994
Wilk, Richard R. , Economies and cultures foundations of economic anthropology , 2007
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Erilaisten talousjärjestelmien luonteeseen ja tutkimukseen sekä talouden ja kulttuurin vuorovaikutukseen 
perehtyminen.
Toteutustavat:
Kirjatentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
perusopinnot suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
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Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
tuntiopettaja

687210A: Teoria- ja metodiseminaari, 8 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
8 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opiskeluvuonna
Osaamistavoitteet:
Perehdyttää opiskelija kulttuuriantropologian teoriakenttään, yksittäisten teorioiden keskeisiin piirteisiin ja 
historiaan, teorian rooliin tutkimuksessa sekä metodologisiin erityiskysymyksiin.
Toteutustavat:
Luentosarja ja seminaari
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
suoritettava ennen kandin seminaaria
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Aktiivinen osallistuminen Paljon melua metodista –luentokurssille sekä 1,5 lukukautta kestävään seminaariin ja 
siellä annettavien tehtävien ja harjoitustöiden tekemiseen.
Arviointiasteikko:
0/5–5/5
Vastuuhenkilö:
Anneli Meriläinen-Hyvärinen

687100P: Tutkimus tutuksi, 2 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pekka Kuusisto

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay687100P Tutkimus tutuksi (AVOIN YO) 2.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
2 op
Opetuskieli:
Suomi
Ajoitus:
1. vuosi
Osaamistavoitteet:
Kirjallisuus: Kurssi johdattaa kirjallisuuden uuden opiskelijan kirjallisuudentutkimuksen yleisiin lähtökohtiin ja 
yhteyksiin muihin tieteisiin sekä tutustuttaa Oulun yliopiston kirjallisuus-oppiaineen tutkimushankkeisiin. 
Kulttuuriantropologia:Tutustuttaa uudet opiskelijat humanistiseen tiedemaailmaan Yleinen arkeologia: Tutustuttaa 
opiskelijat arkeologiseen tutkimukseen.
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Sisältö:
Tutkimus tutuksi
Toteutustavat:
Kirjallisuus:Luentosarja, joka suoritetaan luentopäiväkirjana. Kulttuuriantropologia: Luentosarja ja ekskursio. 
Yleinen arkeologia: : Luento
Kohderyhmä:
Kirjallisuus: Vain kirjallisuuden pääaineopiskelijoille
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjallisuus: Luentosarja, joka suoritetaan luentopäiväkirjana. Kulttuuriantropologia: Pääaineopiskelijoille luennot ja 
kirjatentti sivuaineopiskelijoille kirjatentti. Yleinen arkeologia: Luento kuulusteluineen.
Arviointiasteikko:
Kirjallisuus: hyv./hyl. Kulttuuriantropologia: hyväksytty/hylätty Yleinen arkeologia: : 0-5
Vastuuhenkilö:
Kirjallisuus: Yliassistentti Kulttuuriantropologia: Anneli Meriläinen-Hyvärinen Yleinen arkeologia: Lehtori Pentti 
Koivunen
Lisätiedot:
Kirjallisuuden sivuaineopintoina tämän jakson suorittavien materiaalit ovat:
1. Pulkkinen et al. (toim.): Lukulampun valo: Liisi Huhtalan juhlakirja (2004) s. 15-150, 209-246 ja 271-307.
 
2. Herva ja Ikäheimo (toim.): Klassinen tapaus : Dos. Eero Jarva 60 vuotta (2006) s. 247-318. 

687207A: Yksilö ja yhteiskunta, 4 op

Voimassaolo: 01.08.2009 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Humanistinen tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sami Lakomäki

Opintokohteen oppimateriaali:
Lewellen, Ted C. , Political anthropology an introduction , 2003
Kertzer, David I. , Ritual, politics and power , 1988
Opintokohteen kielet: suomi

Laajuus:
4 op
Opetuskieli:
suomi
Ajoitus:
2. opiskeluvuosi
Osaamistavoitteet:
Tutustuminen erilaisten yhteiskuntamuotojen, poliittisten järjestelmien ja valtasuhteiden luonteeseen ja 
tutkimukseen.
Toteutustavat:
Kirjatentti
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
perusopinnot suoritettuna
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Kirjatentti yleisenä tenttipäivänä
Arviointiasteikko:
0/5 - 5/5
Vastuuhenkilö:
tuntiopettaja


