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SUKUPUOLENTUTKIMUS OULUN YLIOPISTOSSA
Sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja
haastava opetus- ja tutkimusala. Sukupuolentutkimuksen perustehtävä on intersektionaalisen
sukupuolivastuullisen ja normikriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja
kehittäminen. Sukupuolentutkimuksen oppiaine ja tutkimusryhmä sijaitsevat Kasvatustieteiden
tiedekunnassa. Opetusta järjestetään yhteistyössä eri tiedekunnissa työskentelevien opettajien ja
tutkijoiden kanssa ja oppiaineena sukupuolentutkimus palvelee koko yliopistoa. Opetustarjontaan
sisältyy myös sukupuolentutkimuksen valtakunnallisen HILMA-verkoston järjestämiä kursseja.
Lisäksi opiskelija voi hyödyntää opinnoissaan sukupuolentutkimuksen kansainvälistä ja ulkomaista
opetustarjontaa oppiaineen kansainvälisten verkostojen ansiosta.
Sukupuolentutkimuksessa suoritettuja opintoja voi sisällyttää eri koulutusohjelmiin ja tutkintoihin
opintokokonaisuuksina tai sivuaineena ja opiskelijaksi voi hakeutua vapaasti kaikista Oulun
yliopiston tiedekunnista.
Sukupuolentutkimus koostuu Oulun yliopistossa perus- ja aineopintokokonaisuuksista (25 op ja 35
op), sekä kahdesta erillisestä 15 op:een opintokokonaisuudesta, joista toinen sijoittuu Oulun
yliopiston sukupuolentutkimuksen yhdelle vahvuusalueelle, eli väkivallan, väkivallattomuuden ja
tasa-arvoisuuden inter- ja intrasektionaalisiin kysymyksiin ja toinen palvelemaan tutkimusopintoja.
(Viimeksi mainittu kokonaisuus on räätälöitävissä myös jatko-opintojen tasolle.) Ammatillisin /
tutkimuksellisin perustein opiskelija voi neuvotella myös edellä mainittua laajemmasta
perusopintokokonaisuuden suuntaamisesta.
Perusopinnoissa on tarjolla neljä ei-vapaavalinnaista 5 op:een opintojaksoa sekä ryväs vapaasti
valittavia 5 op:een opintojaksoja.
Perusopintojen ei-vapaavalinnaiset opintojaksot ovat:
 Sukupuolentutkimuksen peruskurssi
 Seksuaalisuus ja ruumiillisuus
 Mies- ja maskuliinisuustutkimus
 Mediakulttuuri ja sukupuoli
Perusopintojen vapaasti valittavat opintojaksot ovat: (valitaan yksi)
 Tyttö- ja poikatutkimus
 Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
 Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
 Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
 Lokaali/globaali toimijuus ja sukupuoli
 Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet
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Aineopinnoissa on tarjolla viisi ei-vapaavalinnaista (5 op) opintojaksoa sekä kaksi opintojaksoryvästä
(5 + 5 op).
Aineopintojen ei-vapaavalinnaiset opintojaksot ovat:
 Metodologiset ja metodiopinnot
 Sukupuolentutkimuksen teorioita
 Ei-valkoinen feminismi
 Käytännön toiminta sukupuolivastuullisessa kehittämis- TAI tutkimusprojektissa
 Globalisaatio ja sosiaalinen kestävyys pohjoisen perspektiivistä
Aineopintojen vapaavalinnaisuutta sisältävä opintojaksoryväs 1:
Väkivalta – käsitteet, käytänteet ja (arjen) interventiot (valitaan yksi tai vastuuhenkilön kanssa
neuvotellen useampia)
 Väkivalta ja toisarvostamisen ulottuvuudet
 Väkivallan globaalit kontekstit
 Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio
Aineopintojen vapaavalinnaisuutta sisältävä opintojaksoryväs 2:
Vapaasti valittavat aineopinnot (valitaan yksi):
 Sukupuoli kulttuurintutkimuksessa
 Sukupuoli, kulttuuri ja etnografia
 Sukupuoli ja historia
 Sukupuoli ja koulutus
 Ruumiillisuus, materiaalisuus ja kulttuuri
Sukupuolentutkimuksen erilliset opintokokonaisuudet, jotka ovat laajuudeltaan 15 op., rakentuvat
seuraavasti:
1. Tutkimusta tukeva sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus rakentuu opiskelijan valinnan
mukaan seuraavista perus- ja aineopintojen kursseista: 417113P / Sukupuolentutkimuksen
peruskurssi (5 op), 417207A / Sukupuolentutkimuksen teorioita (5 – 10 op), 417208A / Eivalkoinen feminismi (5 op), 417209A / Metodologiset ja metodiopinnot (5 op).
2. Valta, väkivalta ja väkivallattomuus –opintokokonaisuus rakentuu niin ikään opiskelijan
valinnan mukaan seuraavista perus- ja aineopintojen kursseista: 417138P / Väkivallattomuus
ja välittävä myötäeläminen (5 op), 417215A / Väkivalta ja toisarvostamisen ulottuvuudet (5
op), / Väkivallan globaalit kontekstit (5 op), / Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja
prostituutio (5 op).
Käytä hyväksesi sukupuolentutkimuksen opintoihin rakennettuja itsenäisten valintojen
mahdollisuuksia sekä opintokokonaisuuksien että opintojakso- ja kirjatarjonnan osalta, ja
rakenna opintosi mahdollisimman hyvin omia tarpeitasi ja kiinnostuksenkohteitasi vastaaviksi.
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Seuraa WebOodia ja sukupuolentutkimuksen kotisivuja sekä Facebook-sivuja ja katso
luentoaikojen ja -paikkojen osalta viimekätinen tieto WebOodista.
Sukupuolentutkimuksen kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.oulu.fi/naistutkimus/.
Kirjallisuuden opiskelun osalta haluamme sinun muistavan seuraavaa:
 Kirjatentit suoritetaan akvaariotentteinä (ks. tarkemmin sivu 6).
 Mikäli haluat suorittaa opintojakson muuten kuin akvaariotenttinä (ks. seuraavana oleva
informaatio tenttikirjallisuuden vaihtoehtoisesta suorittamisesta), sovi siitä erikseen
tentaattorin kanssa.
 Ne teokset, jotka on sijoitettu useampaan kohtaan, voi tenttiä vain kerran.
 Luentojen ja niihin kuuluvan kirjallisuuden kuulusteluista sovitaan erikseen luennoilla.
 Tentittävän kirjallisuuden määrää koskeva sääntö: 1 opintopistettä vastaa vaikeustasoltaan
keskinkertainen noin 200 -sivuinen äidinkielinen / noin 150 -sivuinen vieraskielinen teos.
Tenttikirjallisuuden vaihtoehtoisesta suorittamisesta:
Tenttikirjallisuutta voi suorittaa paitsi akvaariotenteissä, myös esseinä, katsauksina jne. riippuen
tentaattorista. Vaihtoehtoisista suoritustavoista tulee aina neuvotella erikseen kunkin opintojakson
vastuuhenkilön kanssa.
Seuraavassa on vinkkejä vaihtoehtoisista suoritustavoista.


ESSEE: Esseellä tarkoitetaan pienoistutkielmaa, jossa kirjoittaja tarkastelee suoritettavaan
opintojaksoon liittyvää, valitsemaansa teemaa kriittisesti ja reflektiivisesti. Teeman
valitseminen ja esseen kysymyksenasettelun muotoilu ovat osa tehtävää, mutta niistä on
syytä keskustella myös tentaattorin kanssa ennen esseen kirjoittamista. Valitun teeman ja
kysymyksenasettelun tulee käydä ilmi esseen otsikosta.
Esseessä kirjoittaja pyrkii löytämään tutkimuskysymykseensä vastauksia kurssikirjallisuutta ja
mahdollisesti myös muuta lähdeaineistoa apuna käyttäen. Kysymykseen annetut vastaukset
perustellaan kurssikirjallisuuden ja muun käytetyn materiaalin avulla ja käytettyihin lähteisiin
tulee suhtautua kriittisesti. Hyvän esseen tuntomerkki onkin kyky arvioida lähteessä
esitettyjä tietoja ja väitteitä ja niiden mahdollisia laajempia merkityksiä. (Kriittisyys ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikesta olisi oltava käytetyn lähteen kanssa eri mieltä, vaan
nimenomaan kykyä arvioida ja pohtia lähteitä erilaisista näkökulmista.)
Esseessä keskitytään asian kannalta oleellisiin seikkoihin, eikä pyritä mahduttamaan siihen
kaikkea mahdollista. Asioiden käsittelyssä noudatetaan johdonmukaisuutta ja esitetyt
väitteet perustellaan selkeästi. Omat näkemykset erotetaan selvästi käytetyissä lähteissä
esitetyistä näkemyksistä. Tärkeää on myös se, että esseen kieli ja tyyli ovat kirjoittajan omat.
Asiatyyliin sopimattomia ilmaisuja tulee välttää. Myös oikeakielisyyteen tulee kiinnittää
huomiota.
Lähteiden ja viitteiden käyttö: Esseessä käytetään tekstin sisäisiä viitteitä; tällöin lainauksen
perään laitetaan sulkeissa viittaus lähteeseen muodossa Tekijä, Teos vuosiluku. Esimerkiksi
viittaus Hannu Salmen teoksen Elokuva ja historia (Helsinki: Suomen elokuva-arkisto ja
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Painatuskeskus 1993) sivulle 20 kirjoitetaan seuraavasti: (Salmi 1993, 20.)
Esseen lähteet on ilmoitettava työn lopussa lähdeluettelossa.
Esseen sivumäärä / opintopistemäärä: 5 op = n. 12–15 sivua


ARVIO: Arvio tarkoittaa tässä yhteydessä kirja-arvostelun tyyppistä tekstiä. Kirjoittaja esittää
arviossa näkemyksensä kohteena olevasta tekstistä, sen kiinnostavuudesta, pätevyydestä,
merkittävyydestä jne. suhteessa laatimiinsa tai tentaattorin kanssa yhdessä laadittuihin tai
muulla tavalla määrättyihin kriteereihin. Arviotekstin sivumäärä sovitaan tentaattorin
kanssa.



LUKUPIIRI: Lukupiiri voi koostua kahdesta tai useammasta opiskelijasta, jotka kokoontuvat
keskustelemaan lukemastaan tenttikirjallisuudesta ja raportoivat kirjallisesti opintojakson
tentaattorille. Raportin sisällöstä ja laajuudesta tulee sopia tentaattorin kanssa. Lukupiirin
perustamisesta voivat opiskelijat vastata itse ja sen muodostamisessa voi käyttää apuna
sukupuolentutkimuksen Facebook-ympäristöä.

Oppiaineen vastuuhenkilön, Vappu Sunnarin, vastaanottoajat
Vapun vastaanottoaika on maanantaisin klo 14–15 (syyslukukaudella 17.9.–17.12.; ei kuitenkaan
syyslomaviikolla ja kevätlukukaudella 21.1.–20.5., ei kuitenkaan talvilomaviikolla).
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Sukupuolentutkimuksen tentit


Perusopinnoista voi opiskella itsenäisesti ja joko syys- tai kevätlukukaudella Vapaasti valittavista
opinnoista (417138P) oman valinnan mukaan kurssin Tyttö- ja poikatutkimus, TAI Yksinäisyys ja
yksinäisyystutkimus, TAI Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen, ja pelkästään
kevätlukukaudella kurssit Seksuaalisuus ja ruumiillisuus (417116P), Mies- ja maskuliinisuustutkimus
(417118P), Mediakulttuuri ja sukupuoli (417121P) sekä Vapaasti valittavista opinnoista (417138P)
kurssin Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä (417138P). Koska
sekä vapaavalintaisista opinnoista että kursseista Seksuaalisuus ja ruumiillisuus (417116P), Mies- ja
maskuliinisuustutkimus (417118P), Mediakulttuuri ja sukupuoli (417121P) järjestetään
syyslukukaudella kontaktiopetusta sisältävä opiskelumahdollisuus, mistään sukupuolentutkimuksen
perusopintojen kursseista ei järjestetä vapaata akvaariotenttimahdollisuutta tänä lukuvuonna. Sen
sijasta järjestetään sopimusperustaisia akvaariotenttejä. Tämä tarkoittaa sitä, että tenttiin tulosta ja
tentittävistä teoksista tulee etukäteen sopia tentaattorin kanssa. Em. sopimukseen perustuen
tentaattori luo tenttiakvaarioon henkilökohtaisen tentin. Mikäli opiskelija haluaa suorittaa
opintojakson muuten kuin akvaariotenttinä, sovitaan myös siitä erikseen tentaattorin kanssa.



Aineopintojen kursseista voi suurimman osan opiskella itsenäisesti. Kaikista itsenäisesti opiskeltavista
sukupuolentutkimuksen aineopointojen kursseista järjestetään vain sopimusperustaisia
akvaariotenttejä. Eli, tenttiin tulosta ja tentittävistä teoksista sovitaan etukäteen tentaattorin kanssa ja
em. sopimukseen perustuen tentaattori luo tenttiakvaarioon henkilökohtaisen tentin. Mikäli
opiskelija haluaa suorittaa opintojakson muuten kuin akvaariotenttinä, sovitaan siitäkin erikseen
tentaattorin kanssa.
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Perusopinnot 25 op
Opiskelijat perehtyvät sukupuolentutkimuksen perusopinnoissa tieteenalan teorioihin ja
käsitteellistyksiin sekä tieteenalalla käytäviin keskusteluihin sukupuolentutkimuksen, mies- ja
maskuliinisuustutkimuksen, queer -tutkimuksen teorioita ja käsitteellistyksiä hyödyntäen.
Tarkastelun kohteina ovat myös sekä tieteenalakohtaiset että ajankohtaiset yhteiskunnalliset,
kulttuuriset ja vuorovaikutukselliset ilmiöt, joiden kuvaaminen ja kriittinen tarkastelu haastavat
problematisoimaan sukupuolen.
Perusopintokokonaisuuden suorittanut henkilö osaa
●

tunnistaa ja eritellä erilaisia sukupuolentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä niiden
historiallisia, kulttuurisia ja metodologisia taustaolettamuksia
● analysoida erilaisia tapahtumankulkuja, vuorovaikutusta jne. sukupuolentutkimuksen
teorioita ja käsitteitä käyttäen
● sisällyttää tarkasteluunsa myös intersektionaalisuuden
● reflektoida ja kehittää sensitiivisyyttä sukupuolikysymyksille omassa toiminnassaan ja
vuorovaikutuksessa.
Toteutustavat: Perusopinnot koostuvat yhdestä pakollisesta opintojaksosta (5 op), sekä 4 muusta
opintojaksosta. Pakollisesta opintojaksosta järjestetään kontaktiopetusta, samoin osasta muita
perusopintojen kursseja.
Kurssit





Sukupuolentutkimuksen peruskurssi
Seksuaalisuus ja ruumiillisuus
Mies- ja maskuliinisuustutkimus
Mediakulttuuri ja sukupuoli

Vapaasti valittavat perusopinnot (valitaan yksi)
 Tyttö- ja poikatutkimus
 Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
 Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
 Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
 Lokaali/globaali toimijuus ja sukupuoli
 Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet
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417113P Sukupuolentutkimuksen peruskurssi, 5 op
Ajankohta: Syyslukukausi, periodi 1.
Osaamistavoite: Opintojakson suorittanut henkilö osaa eritellä sukupuolentutkimuksen historiaa ja
muotoutumista; nimetä ja määritellä alustavasti sukupuolentutkimuksen keskeiset peruskäsitteet;
tunnistaa erilaisia sukupuolentutkimuksen teoreettisia suuntauksia ja niihin liittyviä
peruskysymyksenasetteluja sekä tarkastella opiskelemiaan asioita myös erilaisissa arjen tilanteissa,
tapahtumankuluissa jne.
Ydinsisällöt:
 Sukupuolten olettamuksia / normatiivisuuksia ajalta ennen nais- /sukupuolentutkimusta.
Sukupuolentutkimuksen käsitteet ja kysymyksenasettelut liikkeessä: rooleista rakenteisiin,
toistotekoihin ja normeihin / normikriittisyyteen.
 Sukupuolentutkimuksen keskeiset nykyteoriat.
 Intersektionaalisuus.
 Post-humanistisia haasteita.
Toteuttamistapa: Opintojakso sisältää lähiopetusta, yhteisiä keskusteluja ja seminaarityöskentelyä
sekä itsenäistä yksilöllistä ja pari-/ryhmätyöskentelyä.
Opiskelumateriaali:
 Saresma T ym (2010) Käsikirja sukupuoleen (artikkeleita teoksesta)
 Christian B et al (2007) New Black feminist criticism (1985–2000) (artikkeleita teoksesta).
 Tripodi V (2014) Sukupuolen filosofia
 Feministinen Post-humanismi-artikkeli esim. Sukupuolentutkimus –lehdestä.
Kurssin suoritus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä ryhmässä, parin kanssa tai yksin rakennettu,
moniaistillisuutta hyödyntävä seminaariesitys keskusteluineen valitusta kurssin teemasta.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista
Vastuuhenkilö: Vappu Sunnari, vappu.sunnari(a)oulu.fi

Kurssin voi korvata HILMA-verkoston kurssilla Introduction to Gender Studies (8.10.-30.11.2018;
ilmoittautuminen Hilman verkkosivun kautta 10.9.-28.9) Ks. Hilman kurssitarjonta:
http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/. Sovi HILMA-opinnoista etukäteen Oulun yliopiston Hilmayhteyshenkilön, Suvi Pihkalan kanssa, suvi.pihkala(a)oulu.fi

417116P Seksuaalisuus ja ruumiillisuus 5 op
Ajankohta: Syyslukukausi, periodi 2 kontaktiopetusta sisältävänä. Vaihtoehtoisesti kevätlukukaudella
itsenäisesti opiskellen ja opiskelun ajankohdan itse valiten.
Ydinsisällöt:
 Seksuaalisuuden tutkimuksen historia.
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Seksuaalisuus ja ruumiillisuus teoreettisina ja kulttuurisina käsitteinä, identiteetteinä ja
kokemuksina.
 Seksuaalisuuden ja sukupuolen rakentuminen representaatioiden ja ruumiillisten käytäntöjen
kautta.
Osaamistavoite: Opintojakson suorittanut henkilö ymmärtää seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden
kulttuurista rakentumista, tuntee seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden historiaa ja keskeisiä
kysymyksenasetteluja sekä osaa tarkastella seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta käsitteinä,
identiteetteinä ja elettyinä kokemuksina.
Opiskelumateriaali:
 Kinnunen T & Puuronen A (toim) (2006) Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset
lähestymistavat (1 op)
 Misra J, Stewart M & Brown M (2017) Gendered Lives, Sexual beings. (Opiskelijan
valitsemat luvut, 1 op / 150 s)
 Hines S & Taylor Y (2012) Sexualities: past reflections, Future Directions (2 op)
 Kangasvuo J (2014) Suomalainen biseksuaalisuus. Käsitteen ja kokemuksen kulttuuriset erot
(s. 15-35; 81-106; ja 441-460 sekä opiskelijan valitsemat kolme lukua luvuista 5, 6, 7, 8 ja 9.
Yhteensä 1 op).
 Karkulehto S (2011) Seksin mediamarkkinat (1 op)
Suoritustapa: Syyslukukaudella kontaktiopetusta sisältävänä (16 h luentoja, 8 h
seminaarityöskentelyä sekä pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua); vaihtoehtoisesti
kevätlukukaudella itsenäisesti opiskellen ja tenttien.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista
Vastuuhenkilöt: Jenny Kangasvuo ja Vappu Sunnari. Kevätlukukaudella 2019 tenttisuoritukset ottaa
vastaan Jenny Kangasvuo, jenny.kangasvuo(a)gmail.com.

417118P Mies- ja maskuliinisuustutkimus 5 op
Ajankohta: Syyslukukausi, periodi 1 kontaktiopetusta sisältävänä. Vaihtoehtoisesti kevätlukukaudella
itsenäisesti opiskellen ja opiskelun ajankohdan itse valiten.
Ydinsisällöt:
 Mies- ja maskuliinisuustutkimuksen historia
 Keskeiset teoriat ja käsitteellistykset
 Tutkimuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia
 History of men’s and masculinity studies
 Main theories and conceptualisations of men’s and masculinity studies and their
methodological grounds
 Practices and research results in men’s and masculinity studies
Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut henkilö kykenee tunnistamaan, erittelemään ja käyttämään Mies- ja
maskuliinisuustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja teorioita; analysoimaan kysymyksenasetteluja,
9
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niiden historiaa, muotoutumista ja näköaloja sekä tuntee mies- ja maskuliinisuustutkimuksen
alueelta tehtyä paikallista, kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja tutkimustuloksia.
Järjestämis-/toteutustapa
Kurssin voi opiskella kontaktiopetusta sisältävänä syyslukukaudella periodilla 1 ja vaihtoehtoisesti
itsenäisesti opiskellen kevätlukukaudella.
Opiskelumateriaali:
 Connell RW (2005) Masculinities (2nd edition)
 Kimmel, M, Hearn J & Connell RW (2005) Handbook of Studies on Men and Masculinities
Sage, London (chapters: Introduction, and Theoretical perspectives)
 Markkola, Östman & Lamberg (2014) (toim). Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä
historia. Vastapaino
 Hearn, Blagojevic & Harrison (toim) (2013) Rethinking Transnational Men: Beyond, Between
and Within Nations
 Connell & Messerscmidt, ‘Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept’. Gender and
Society, 19(6), (2005), 829-859
 Lisämateriaalista voi sopia erikseen vastuuhenkilön kanssa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista
Vastuuhenkilö: Tuija Huuki, tuija.huuki(a)oulu.fi

417121P Mediakulttuuri ja sukupuoli 5 op
Ajankohta: Syyslukukausi, periodit 1 ja 2 kontaktiopetusta ja verkkotyöskentelyä sisältävänä.
Vaihtoehtoisesti kevätlukukaudella itsenäisesti opiskellen ja opiskelun ajankohdan itse valiten.
Ydinsisällöt:
 Kulttuurin ja median tutkimus sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista
 Sukupuolten ja seksuaalisuuksien representaatiot / ilmentymät mediassa ja kirjallisuudessa
 Sukupuolen ja seksuaalisuuden teoriat
 Kurssille on suunniteilla myös opettajantyön näkökulmasta räätälöity suoritusmahdollisuus
(AO, LO, VAKA), mikäli tälle opettajakoulutustoteutukselle ilmoittautuu riittävästi
opiskelijoita.
Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan sukupuolta, seksuaalisuutta ja
ruumiillisuutta mediakulttuurissa käsittelevää tutkimusta sekä erittelemään sukupuolisensitiivisesti
ja kulttuurisen moninaisuuden kysymyksiä huomioiden sukupuolen, seksuaalisuuden ja toimijuuden
rakentumista audiovisuaalisen median lajityypeissä. Mikäli tähän tulee erillinen
opettajakoulutukseen räätälöity kokonaisuus, sen osaamistavoitteista ilmoitetaan myöhemmin.
Toteutus: Syyslukaudella 2018 kontaktiopetusta ja verkkotyöskentelyä sisältävänä.
Kevätlukukaudella 2019 itsenäisenä työskentelynä.
Opiskelumateriaali:
Valitse kolme teosta seuraavista:
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Rossi L-M & Seppä A (2007) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja
Mäkelä A, Puustinen L & Ruoho I (2006) Sukupuolishow. Johdatus feministiseen
mediatutkimukseen
 Vänskä A (2006) Vikuroivia vilkaisuja: Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen
kulttuurin tutkimus
 Vänskä A (2012) Muodikas lapsuus. Lapset mainoskuvissa
 Ross K (2010) Gendered media: Women, men and identity politics
 Paasonen S (2015) Pornosta
 Milestone K & Meyer A (2012) Gender & popular culture
 Karkulehto S (2011) Seksin mediamarkkinat
 Muuta kirjallisuutta sopimuksen mukaan.
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista
Vastuuhenkilöt: Ilmari Leppihalme ja Vappu Sunnari. Kevätlukukauden 2019 tenttisuoritukset ottaa
vastaan Ilmari Leppihalme, ilmari.leppihalme(a)oulu.fi.

417138P Vapaasti valittavat opinnot
Perusopintojen opintojakso “Vapaasti valittavat opinnot” sisältää kuusi teema-aluetta/kurssia. Kukin
opiskelee niistä valintansa mukaan yhden. Kurssit tarjotaan lukuvuosittain joko kontaktiopetusta
sisältävinä tai pelkästään omatoimiseen opiskeluun perustuvina. (Vuosittain vähintään yhdestä
temaattisesta alueesta järjestetään kontaktiopetusta.)
Temaattiset kokonaisuudet (á 5 op) ovat:
 Tyttö- ja poikatutkimus
 Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
 Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
 Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
 Lokaali/globaali toimijuus ja sukupuoli
 Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet
Osaamistavoite: Kurssin suorittanut osaa
 Määritellä kyseisen tutkimusalueen/teeman käsitteitä ja teorioita sekä keskeisiä
tutkimuksellisia kehitysjuonteita
 Tuntee kyseisen teeman tutkimusta ja tutkimustuloksia.
 Tunnistaa ja osaa analysoida tutkimusalueen/teemojen vaikutuksia ja yhteyksiä niin yksilön
elämänkulkuun, kuin laajempiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin
sukupuolivastuullisesti.
 Osaa reflektoida opintojaksolla oppimiaan tietoja käytännön tasolla (esim.
väkivallattomuuden ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä).
Opintojakson järjestämistapa vaihtelee lukuvuosittain teema-alueittain. Päivitetty tieto asiasta
ilmoitetaan lukuvuosittain erikseen. Lukuvuonna 2018 - 19 kurssit järjestetään teema-alueittain
seuraavasti:
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417138P Tyttö- ja poikatutkimus
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt:
 Tyttö- ja poikatutkimuksen ja tätä jakoa ylittävän lapsuudentutkimuksen keskeiset teoriat ja
käsitteet.
 Tyttö- ja poikatutkimuksen ja tätä jakoa ylittävän lapsuudentutkimuksen historia, nykytila ja
tulevaisuuden perspektiivit.
 Tyttö- ja poikatutkimuksen ja tätä jakoa ylittävän lapsuudentutkimuksen metodit ja
tutkimustulokset ja käytännöt.
 Sisällöt kytketään tyttöjen ja poikien arjen moninaisiin ulottuvuuksiin.
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittanut opiskelija
 Tuntee tyttö- ja poikatutkimuksen sekä tätä jakoa ylittävän lapsuudentutkimuksen keskeisiä
käsitteitä ja teorioita.
 Tuntee dikotomisia sukupuolijakoja ylittäviä teorioita ja käsitteellistyksiä lapsuudessa ja
nuoruudessa.
 Tuntee tyttö- ja poikatutkimuksia ja niiden tuloksia.
 Tunnistaa ja erittelee sukupuolisena olentona kasvamisen vaihtoehtoja.
 Tunnistaa tyttöjen ja poikien moninaisen arjen ulottuvuuksia.
Opiskelumateriaali:
 Huuki T, Kivijärvi A & Lunabba H (toim) (tulossa/forthcoming 2018). Paljon puhetta pojista –
pojat ja poikuus varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen
 Haywood C & Mac an Ghaill M (2013) Education and masculinities. Social, cultural and global
transformations
 Ojanen K, Mulari H & Aaltonen S (toim) (2011) Entäs tytöt? Johdatus tyttötutkimukseen
 Ringrose, Jessica (2013) Postfeminist Education? Girls and the Sexual Politics of Schooling.
Suoritustapa: Kirjatentti tai kotiessee.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Helena Parkkila, helena.parkkila(a)oulu.fi

417138P Yksinäisyys ja yksinäisyystutkimus
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Sisältökuvaus:
Kurssilla tarkastellaan yksinäisyyttä kokemuksena ja ilmiönä, sekä perehdytään
yksinäisyystutkimuksen historiaan ja nykyhetkeen. Kurssin painopistealueena on lasten, nuorten ja
nuorten aikuisten kokema yksinäisyys heidän arjessaan. Yksinäisyyttä tarkastellaan vallan ja
normittamisen käsitteiden kautta erityisesti globaalin pohjoisen kontekstissa. Kurssi koostuu aihetta
käsittelevistä luennoista, ryhmissä tehtävästä kurssityöstä, sekä kurssitöiden käsittelystä yhteisissä
seminaareissa.
Ydinsisällöt:
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Yksinäisyyden teeman peruskäsitteet ja teoriat sekä alan tutkimuksellisia kehitysjuonteita
sukupuolentutkimuksen näkökulmasta
 Yksinäisyyden teeman tarkastelu yksilöllisestä, yhteisöllisestä ja yhteiskunnallisesta
sukupuolivastuullisesta näkökulmasta
 Opitun reflektoiminen ja tarkasteleminen käytännön tasolla
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittanut henkilö
 osaa määritellä kyseisen yksinäisyyden ilmiöön ja kokemukseen liittyviä käsitteitä ja teorioita
sekä keskeisiä tutkimuksellisia kehitysjuonteita
 tuntee yksinäisyyden teeman tutkimusta ja tutkimustuloksia
 tunnistaa ja osaa analysoida tutkimusalueen vaikutuksia ja yhteyksiä niin yksilön elämänkulkuun,
kuin laajempiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin sukupuolivastuullisesti
 osaa reflektoida opintojaksolla oppimiaan tietoja käytännön tasolla (esimerkiksi
väkivallattomuuden ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä)
Opiskelumateriaali:
 Rönkä AR (2017) Experience of Loneliness from Childhood to Young Adulthood. Study of the
Northern Finland Birth Cohort 1986.
 Gissler M, Kekkonen M, Känkänen P, Muranen P & Wrede-Jäntti M (2014). Nuoruus toisin
sanoen. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Nuorisotutkimusverkosto : Nuorisoasiain
neuvottelukunta
 Bjerg BK, Thidemann FS, & Pristed H (2016). Gender, Education and Population Flows.
Summary report on knowledge, cross-Nordic experiences and examples from practice.
 Larsen, JN., & Fondahl, G. (2014). Arctic Human Development Report. Regional Processes
and Global Linkages, Chapters: Cultures and identities; sivut. 105-145. Globalization, s 401419
 Tieteellisiä artikkeleita yksinäisyyden, normien ja vallankäytön teemoista sopimuksen
mukaan.
Suoritustapa: Kirjatentti tai kotiessee.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Anna Rönkä, anna.r.ronka(a)oulu.fi

417138P Sukupuolten tasa-arvo moniulotteisena intra- ja intersektionaalisena ilmiönä
Ajankohta: Syyslukukausi, periodi 1, kontakti-/verkkotyöskentelyä sisältävän korvaavan kurssin
avulla opiskeltuna. Vaihtoehtoisesti kurssin voi opiskella kevätlukukaudella itsenäisesti, ajankohdan
itse valiten.
Ydinsisällöt:
 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keskeiset käsitteet ja teoriat
 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutuksessa
 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä
 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus muilla arjen ulottuvuuksilla ja päätöksenteossa
 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikka
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Valtavirtaistaminen
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön,
muiden säädösten ja toimintaohjeiden näkökulmasta tarkasteltuna
Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut henkilö osaa tunnistaa, eritellä ja analysoida tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä arjen eri ulottuvuuksilla kuten *koulutuksessa, *työelämässä,
*perheessä ja *vapaa-aikaan liittyvissä asioissa TAI keskittyneesti yhdellä neljästä edellä luetellusta
osa-alueesta, sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikassa. Hän ymmärtää sukupuolten tasa-arvon,
tasa-arvotyön ja –tutkimuksen historiaa ja sen keskeiset kehitysjuonteet; sekä tasa-arvon keskeiset
käsitteet ja teoriat. Hän osaa analysoida koulutuksen, työelämän ja arjen muiden ulottuvuuksien
käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista sekä soveltaa opintojaksolla
oppimiaan tietoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.
Opiskelumateriaali:
 Kantola J, Nousiainen J & Saari M (2012) (toim) Tasa-arvo toisin nähtynä. Oikeuden ja
politiikan näkökulmia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen
 Julkunen R (2010) Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit
 Magnusson E, Rönnblom M & Silius H (2008) (toim.) Critical studies of gender equality.
Nordic dislocations, Dilemmas and Contradictions
 Lombardo E, Meier P & Verloo M (2009) The discursive politics of gender equality.
Stretching, Bending and Policymaking
 Muuta kirjallisuutta tentaattorin kanssa sopien.
Suoritustapa: joko itsenäisesti opiskellen tai korvaavana verkkokurssisuorituksena
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen(a)oulu.fi
Periodilla 1 toteutettava korvaava kurssi:

Tutkimusperustaisia tietoja ja taitoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun
toteuttamiseen perusopetuksessa
Tietoja kurssisisällöistä: http://tasa-arvosuunnittelua.blogspot.com/
Ks. ilmoittautumisaika kurssille Weboodista. Ilmoittautuminen tapahtuu koodin 417138P avulla.
(Ilmoita lisätietoihin suoritus verkkokurssina.)
Yhteys- ja vastuuhenkilö: Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen(a)oulu.fi

417138P Väkivallattomuus ja välittävä myötäeläminen
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt:
 Opintojaksolla perehdytään sukupuolisensitiiviseen ja feministisen tutkimuksen alueella
tehtyyn välittämistä, väkivallattomuutta ja myötäelämistä käsittelevään tutkimukseen
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Opintojakson tarkastellaan poikkitieteisesti käsitteitä väkivallattomuuden ja välittämisen
tarkastelemiseen erilaisissa ympäristöissä
 Opintojaksolla opiskelija saa myös valmiudet reflektoida omaa toimintaansa
väkivallattomuuden ja välittämisen näkökulmasta.
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittanut osaa määritellä tutkimusalueen/teeman käsitteitä ja teorioita
sekä keskeisiä tutkimuksellisia kehitysjuonteita; tuntee kyseisen teeman tutkimusta ja
tutkimustuloksia; Tunnistaa ja osaa analysoida tutkimusalueen/teemojen vaikutuksia ja yhteyksiä
niin yksilön elämänkulkuun, kuin laajempiin sosiaalisiin, yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin
sukupuolivastuullisesti; ja osaa reflektoida opintojaksolla oppimiaan tietoja käytännön tasolla (esim.
väkivallattomuuden ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä).
Opiskeluateriaali:
 Gilligan C (2011) Joining the resistance (1 op)
 Butler J (2009) Frames of War. When is life Grievable (1 op)
 Nussbaum M (2010) Talouskasvua tärkeämpää (1 op)
 Puig de la Bellacasa M (2017) Matters of Care: Speculative ethics in a more than human
world (2 op)
 tai kirjallisuutta erikseen tentaattorin kanssa sovittuna.
Toteuttamistapa: Itsenäinen opiskelu sekä kirjatentti/kotiessee.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätiedot: Kurssi on osa ”Väkivalta ja väkivallattoman myötäelämisen ehdot” -opintokokonaisuutta.
Vastuuhenkilö: Suvi Pihkala, suvi.pihkala(a)oulu.fi

417138P Lokaali/Globaali toimijuus ja sukupuoli
417138P Local/Global agency and gender
Tämä kurssi toteutetaan lukuvuonna 2018-2019 kahdessa englanninkielisessä lukupiirissä.
Syyslukukaudella toimivan lukupiirin tarkastelun perspektiivi on globaalista lokaaliin ja
tarkasteltavana on kulttuurinen moninaisuus, toimijuus, sukupuoli ja sukupuolten tasa-arvo
intersektionaalisesti tarkasteltuna. Kevätlukukaudella painopiste puolestaan on Arktisesta
lokaalisesta kohti globaalia ja painopiste on kulttuurisessa moninaisuudessa ja sukupuolten tasaarvossa intersektionaalisesti tarkasteltuna. /
This course will be conducted in English during the academic year 2018-2019 in two reading circles.
During the Autumn term the perspective is from global to local with the focus on cultural diversity,
agency, gender and gender equality as an intersectional phenomenon. During the Spring term
emphasis is form the Arctic local to the global with the focus on cultural diversity and
intersectionality of gender equality.
Study period: Students may participate in the course during one term or two terms.
Ajankohta /Study period: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi. / Students may
participate in the course during one term or two terms.
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Toteutustapa / Modes of learning
Tekstien esittelyt sekä kasvokkaiset ja Optima-keskustelut. / Introduction to the texts, independent
reading and discussions both face-to-face and in Optima environment.
Opiskelumateriaali / Study material:
Ilmoitetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. / Will be announced during the first session.
Arviointi / Evaluation: Hyväksytty/hylätty / Pass/fail.
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista / Registration
through weboodi.
Vastuuhenkilöt / Responsible teachers: Ilmari Leppihalme, ilmari.leppihalme (at) oulu.fi; Vappu
Sunnari, vappu.sunnari (a) oulu.fi ja Elina Lehtomäki, elina.lehtomaki (at) oulu.fi

417138P Valta, normittaminen ja sosiaaliset suhteet 5 op
Toteutetaan tänä vuonna erityiskurssilla

Hierarkioita purkava, vastavuoroinen ja vastuullinen vuorovaikutus tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä seksististen ja diskriminoivien käytäntöjen
purkamisessa.
Toteutetaan tänä vuonna myös ilon ja vastuun teemoja esille nostavalla erityiskurssilla ”Hierarkioita
purkava, vastavuoroinen ja vastuullinen vuorovaikutus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämisessä sekä seksististen ja diskriminoivien käytäntöjen purkamisessa”. Tämä erityiskurssi
koostuu luennoista (8 h), ryhmissä (max 20 henkeä) tapahtuvasta toiminnasta ja sen reflektoinnista
(8 h) sekä tiimeissä (2-3 henkilöä) itsenäisesti tapahtuvasta yhteisesti sovittavasta toiminnasta ja
tiimituotosten purkamisesta yhdessä (8 h). Ryhmissä tapahtuvaan toimintaan sisältyy mm.
seuraavia teemoja: ilo, luottamus, yhteisyys, vallankäyttö, vastuu, normatiivisuuden purkaminen,
välittäminen ja välinpitämättömyys, väkivalta ja muu diskriminointi. Tavoitteena on ruumiillisen
vuorovaikutuksen kautta oppia tunnistamaan ja purkamaan sukupuolittavia ja diskriminoivia
käytäntöjä ja etsimään niille vaihtoehtoja, jotka toteuttavat hierarkioita purkavaa, vastavuoroista ja
vastuullista vuorovaikutusta ja hyvinvointia.
Ajankohta: syyslukukausi, periodi 1 (tarpeen mukaan jatkluu periodilla 2).
Peruskirjallisuus (kurssin erityiskirjallisuus ilmoitetaan kurssilla):
 Rossi L-M (2015) Muuttuva sukupuoli. Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa (1 op)
 Kainulainen S & Parente-Čapkova V (2011) Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä 1 op
 Butler J (2015) Notes toward a performative theory of assembly (2 op)
 Liljeström M & Paasonen S (2012) Working with affect in Feminist Readings (1 op)
 Talvitie T (2013) Keitäs tyttö kahvia (1 op).
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista
Vastuuhenkilöt: Ilmari Leppihalme ja Vappu Sunnari, etunimi.sukunimi (a) oulu.fi
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Aineopinnot 35 op
Aineopinnoissa on seuraavat viisi ei-vapaavalinnaista 5 opintopisteen opintojaksoa sekä kaksi
opintojaksoryvästä (5 + 5 op).
Aineopintojen ei-vapaavalinnaiset opintojaksot ovat:
 Metodologiset ja metodiopinnot
 Sukupuolentutkimuksen teorioita
 Ei-valkoinen feminismi
 Käytännön toiminta sukupuolivastuullisessa kehittämis- TAI tutkimusprojektissa
 Globalisaatio ja sosiaalinen kestävyys pohjoisen perspektiivistä
Aineopintojen vapaavalinnaisuutta sisältävä opintojaksoryväs 1:
Väkivalta – käsitteet, käytänteet ja (arjen) interventiot (valitaan yksi tai vastuuhenkilön kanssa
neuvotellen useampia)
 Väkivalta ja toisarvostamisen ulottuvuudet
 Väkivallan globaalit kontekstit
 Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio
Aineopintojen vapaavalinnaisuutta sisältävä opintojaksoryväs 2:
Vapaasti valittavat aineopinnot (valitaan yksi):
 Sukupuoli kulttuurintutkimuksessa
 Sukupuoli, kulttuuri ja etnografia
 Sukupuoli ja historia
 Sukupuoli ja koulutus
 Ruumiillisuus, materiaalisuus ja kulttuuri

417209A Metodologiset ja metodiopinnot, 5 op
Ajankohta: Opintojakson voi suorittaa itsenäiseen työskentelyyn perustuvana syyslukukaudella ja
vaihtoehtoisesti kontaktiopetusta sisältävänä kevätlukukaudella.
Ydinsisällöt:
 Sukupuolivastuullisuus tutkimusmetodologisena ja tietoteoreettisena sekä
tutkimusmetodisena haasteena.
 Sukupuolivastuullisuus tutkimusmetodin tapauskohtaisen käytön rakentamisessa ja
käytössä.
 Tutkimusprosessi eettisestä ja valtanäkökulmasta tarkasteltuna.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut henkilö tuntee sukupuolentutkimuksen keskeiset
metodologiset lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja metodiset ratkaisut ja osaa eritellä niitä ja
tietoa kriittisesti.
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Toteuttamistapa: Opintojakson voi suorittaa kokonaan itsenäisenä työskentelynä tai
kontaktityöskentelyä sisältävänä.
Opiskelumateriaali:
 Lykke N (2010) Feminist Studies. A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing
(1,5 op)
 Bagele C (2012) Indigenous Research methodologies (2 op)
 Hesse-Biber S N (2012) (ed) The handbook of feminist research. (Lukuja teoksesta. Koko
kirjan laajuus (5 op)
 Ryan-Flood R & Gill R (2010) Secrecy and Silence in Research Process. Feminist Reflections 2
op
 Muuta kirjallisuutta perustuen sopimukseen vastuuhenkilön kanssa.
Kevätlukukaudella pidettävän, kontaktiopetusta sisältävän, kurssin sisällöistä yms. ilmoitetaan
myöhemmin.
Arviointi: Hyväksytty / hylätty
Ks. ilmoittautumisaika kurssille sekä luentojen ajat ja paikat WebOodista
Vastuuhenkilö: Vappu Sunnari, vappu.sunnari (a) oulu.fi

417207A Sukupuolentutkimuksen teorioita (5-10 op)
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt: Feministisen /sukupuolivastuullisen ajattelun historialliset / poliittiset ja/ tieteelliset
kysymyksenasettelut / ydinsisällöt tarkasteltuna yhden teoreettisen suuntauksen TAI teoreetikon
TAI tutkimusalueen avulla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut henkilö on osoittanut osaavansa eritellä, analysoida ja
arvioida kriittisesti valitsemansa sukupuolentutkimuksen suuntauksen keskeisiä käsitteitä ja
oppisisältöjä (5 - 10 op). Opintojaksoon voi sisällyttää myös 5 op:een klassikko-osuuden HILMAverkoston kurssitarjonnan kautta.
Toteuttamistapa: Kirjatentti tai essee
Opiskelumateriaali on jaettu 5 kokonaisuudeksi. Valitse yhdestä ko. kokonaisuuksista
opiskelumateriaalisi (5 op). Mikäli haluat tehdä valintoja useammasta kokonaisuudesta, varmista
vastuuhenkilöltä, että se on mahdollista. Ja mikäli haluat opiskella tätä kokonaisuutta 10
opintopistettä, voit tehdä sen niin, että teet valinnat kahdesta kokonaisuudesta. Jos haluat jonkin
muunlaisen ratkaisun, neuvottele asiasta opintokokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa.
Opintojaksoon voi sisällyttää HILMA-verkoston kursseja, erityisesti Feministisen ajattelun klassikot,
joka toteutetaan 24.9.-16.11. 2018; Haku kurssille 27.8- 14.9 välisenä aikana. Ks. Hilman
kurssitarjonta: http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/. Sovi HILMA-opinnoista etukäteen Oulun
yliopiston HILMA-yhteyshenkilön, Suvi Pihkalan kanssa, suvi.pihkala(a)oulu.fi.
1. ryhmä
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Kristeva J (2000) Crisis of the European subject (1,5 op)
Cixous H (1998) Stigmata, escaping texts (1 op)
Irigaray L (1993) je, tu, nous, Toward a culture of difference (1,5 op)
Irigaray L (2002) To speak is never neutral (2 op)

2. ryhmä
 Butler J (1990) gender Trouble: Feminism and the subversion of identity (1,5 op). (Suomeksi:
Hankala sukupuoli)
 Butler J (1993) Bodies that matter: On discursive limits of sex (1,5 op)
 Butler J (2004) Undoing gender (2 op)
 Butler J (2015) Senses of the subject (1,5 op)
3. Ryhmä
 Braidotti R (2002) Metamorphoses. Towards a materialist theory of becoming (2 op)
 Braidotti (2006) Transpositions - On Nomadic Ethics (2 op)
 Braidotti R (2011) Nomadic theory (3 op)
 Braidotti R (2013) The posthuman (2 op)
4. ryhmä
 Browne K & Nash K (2010) Queer Methods and Methodologies (2 op)
 Halberstam J (2005) In a Queer time and place: Transgender bodies, Subcultural lives 1,5 op
 Elliot P (2016) Debates in Transgender, Queer and Feminist Theory (1,5 op)
 Browne K & Nash K (2010) Queer Methods and Methodologies (2 op)
 Kafer A (2013) Feminist, Queer, Crip (2 op)
5. ryhmä
 Alaimo S & Hekman S (eds) (2008) Material feminisms (3 op)
 Barad K (2007) Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of
matter and meaning (5op)
 Coleman R & Ringrose J (eds.) (2013) Deleuze and research methodologies. Edinburgh
University Press, Edinburgh (2 op)
 Artikkeleita esim. Naistutkimus–Kvinnoforskning / Sukupuolentutkimus -lehdestä (1 op)
seuraavasti:
 Kontturi K-K & Hongisto I (2011) ”Sappho wants to save you”. Identitetttipolitiikasta
mikroliikkeisiin (24:4, 6–18); Leppänen, T (2011) Vauvoja ja aikuisia musiikkileikkikoulussa…
(24:4, 19–28)
 Urrio E (2011) Deleuze ja feministinen ajattelu (24/4, 42–46); Huuki, T (2016). Pinoa, pusua
ja puserrusta: Vallan sukupuolistuneet virtaukset lasten leikissä (29:3, 11–24); Leppänen, T &
Tiainen M (2016) Feministisiä uusmaterialismeja paikantamassa. Materian toimijuus
etnografisessa taiteen- ja kulttuurintutkimuksessa (29:3, 27–44)
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Immonen V (2014) Esineiden houkutus: aineellinen käänne myöhäiskeskiajan ja uuden ajan
alun sukupuolihistoriassa (27:1, 8-19)
 Oksanen, A (2002) Yksin kaikki vastaan. Kalervo Palsan maskuliininen hulluus (15:4, 18-29).
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätietoja: Tätä opintojaksoa voi opiskella 10 opintopisteen laajuisesti siten, että käyttää
opintopisteistä 5 joko korvaamaan Vapaavalintaisen opintojakson (5 op) tai ”Käytännön toiminta
sukupuolivastuullisessa kehittämis- TAI tutkimusprojektissa” -opintojakson (5 op).
Vastuuhenkilö: Vappu Sunnari [vappu.sunnari (a) oulu.fi ] pääosin. Kuitenkin ryhmän 1 teosten
vastuuhenkilö on Pirjo Yliportimo [pirjo.yliportimo (a) student.oulu.fi]. Niinpä, kun ilmoittaudut
tenttimään ryhmän 1 teoksia Akvaariotenttiin ilmoittautumisen käytännön mukaan (tentaattorina
näkyy Vappu Sunnari), ilmoita tenttiin tulostasi erikseen sähköpostitse myös Pirjo Yliportimolle.

417208A Ei-valkoinen feminismi (5 op)
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt: Ei-valkoisen sukupuolentutkimuksen sisältöjä ja haasteita.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut henkilö on osoittanut osaavansa ei-valkoisen
sukupuolentutkimuksen keskeisiä sisältöjä sekä haasteita länsimaista feminismiä kohtaan.
Toteutustapa: Kirjatentti tai essee
Opiskelumateriaali:
 Mohanty CT (2003) Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity 2 p
 Wane N, Kempf A & Simmons M (2011) (eds) The politics of cultural knowledge (1 op)
 Wane N, Jagire J & Murad Z (2013) Ruptures: Anti-Colonial & Anti-Racist Feminist Theorizing
(2 op)
 Collins P H (2012) On Intellectual Activism (1,5 op)
 Allen P G (1986) The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian Traditions
(1,5 p)
 Trinh T (1989) Minh-ha. Woman, Native, Other (1 op).
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Vappu Sunnari, vappu.sunnari (a) oulu.fi

417211A Käytännön toiminta sukupuolivastuullisessa kehittämis- TAI
tutkimusprojektissa (5 - 10 op)
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt:
 Pienimuotoisen sukupuolivastuullisen kehittämis- tai tutkimustyön suunnittelu, toteutus
ja arviointi yhdessä alan toimijoiden kanssa.
 Työkokonaisuuden suullinen raportointi ja arviointi jakson päättyessä.
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Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut henkilö osaa suunnitella ja toteuttaa sekä raportoida ja
arvioida suullisesti pienimuotoisen sukupuolivastuullisen kehittämis- tai tutkimustyön (esim.
sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmän projekteihin liittyen ja yhteistyössä heidän kanssaan).
Järjestämistapa: Osittain itsenäinen työ, osittain yhdessä esim. sukupuolentutkimuksen tutkijan tai
kehittämisprojektissa työskentelevän kanssa tehtävä työ.
Opiskelumateriaali: Neuvotellaan tutkimusryhmän tai kehittämisprojektin vastuuhenkilön kanssa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Lisätietoja: Tätä opintokokonaisuutta voi opiskella 10 opintopisteen laajuisesti siten, että käyttää
opintopisteistä 5 korvaamaan Vapaavalintaisen opintojakson (5 op).
Vastuuhenkilö: Vappu Sunnari, vappu.sunnari (a) oulu.fi
Kurssin voi korvata HILMA-verkoston kurssilla Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä
(17.9.-16.11.2018; haku kurssille e-lomakkeella 20.8- 7.9.2017 välisenä aikana.) Ks. Hilman
kurssitarjonta: http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/. Sovi HILMA-opinnoista etukäteen Oulun
yliopiston Hilma-yhteyshenkilön, Suvi Pihkalan kanssa, suvi.pihkala(a)oulu.fi.

417215A Väkivalta – käsitteet, käytänteet ja (arjen) interventiot (5-15 op)
Opintojakso sisältää kolme temaattista kokonaisuutta, jotka ovat opiskeltavissa lukuvuosittaisesta
opetustarjonnasta riippuen joko verkko-opintoina tai kirjatenttinä/esseenä.
Temaattiset kokonaisuudet (á 5 op):
 Väkivalta ja toisarvostamisen ulottuvuudet
 Väkivallan globaalit kontekstit
 Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio
Vuosina, jolloin kurssit ovat kontaktiopetustarjonnassa, suoritukset ensisijaisesti verkkokurssina.
Ydinsisällöt:
 Väkivallan peruskäsitteet, ilmiön yleisyys ja sen eri ilmenemismuodot
 Monitieteinen väkivaltatutkimus sukupuolivastuullisesti tarkasteltuna
 Väkivallan tarkastelu sekä yksilöllisenä että laajempana yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä
ilmiönä lokaaleissa ja globaaleissa konteksteissa sukupuolivastuullisesti
 Kansainväliset sopimukset ja moniammatilliset lähestymistavat väkivallan havaitsemiseen ja
ehkäisemiseen eri ympäristöissä
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittanut opiskelija osaa
 määritellä monitieteisen väkivallan tutkimuksen peruskäsitteet,
 tunnistaa ja analysoida väkivaltaa ja väkivallan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä vaikutuksia valitun
teeman alueella yksilön elämänkulussa sekä laajempana yhteiskunnallisena ja globaalina
ilmiönä sukupuolivastuullisesti,
 reflektoida omaa toimintaansa sekä kriittisesti arvioida keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia
sopimuksia ja lähestymistapoja väkivallan ehkäisemisessä.
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Lisätietoja: Tätä opintojaksoa voi opiskella 15 op:n laajuisesti siten, että käyttää 5 op korvaamaan
Vapaavalintaisen opintojakson ja 5 op korvaamaan opintojakson ”Käytännön toiminta
sukupuolivastuullisessa kehittämis- TAI tutkimusprojektissa”.

417215A / Väkivalta ja toisarvostamisen ulottuvuudet
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt:
 Perehdytään sukupuolivastuullisesti ja erilaiset toisarvostamisen ulottuvuudet huomioiden
monitieteiseen ja eri tieteenaloilla tehtyyn väkivallan tutkimukseen.
 Perehdytään väkivallan peruskäsitteisiin, ilmiön yleisyyteen, sen eri ilmenemismuotoihin ja
kumuloitumiseen ihmisen elämänkulussa eri elämänalueilla.
 Tarkastellaan lisäksi välineitä havaita ja ehkäistä väkivaltaa eri ympäristöissä, sekä tukea
moniammatillisen näkemyksen kehittymistä väkivallan ilmiön tarkastelussa
Osaamistavoitteet: Kurssin suorittanut opiskelija osaa
 määritellä monitieteisen väkivallan tutkimuksen peruskäsitteet ja tarkastella väkivaltaa
sukupuolen ja muut erilaiset toisarvostamisen ulottuvuudet huomioiden,
 tunnistaa väkivallan eri ilmenemismuotoja elämänkulussa ja eri vaiheissa väkivallalle
altistavia tekijöitä,
 osaa analysoida väkivallan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen,
hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin,
 reflektoida omaa toimintaansa väkivallan ehkäisemisen ja tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden
kehittämisen näkökulmasta.
Toteutus-/suoritustapa: Itsenäisesti opiskellen ja tenttien.
Opiskelumateriaali:
 Husso M, Virkki T, Notko M, Hirvonen, H & Eilola J (Eds) (2017). Interpersonal Violence:
Differences and Connections. Routledge
 Näre S, Ronkainen S (toim) (2007) Paljastettu Intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan
dynamiikka
 Testoni I, Wieser M, Groterath A & Guglielmin M (2013) Teaching against Violence,
Reassessing the toolbox TAI 3-4 tieteellistä vapaavalintaisia artikkeleita vastuuopettajan
kanssa erikseen sovittuna.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Suvi Pihkala, suvi.pihkala(a)oulu.fi

417215A / Väkivallan globaalit kontekstit
Temaattisen kokonaisuuden ”Väkivallan globaalit kontekstit” korvaa syksyllä 2018 yhteistyössä
UNIPID verkoston kanssa toteutettu englanninkielinen verkkokurssi ”Global contexts of Violence –
Gender-related violence in the landscape of Global Vulnerabilties”. / Theme area ”Global Contexts
of Violence” can be studied in fall 2018 through an online course ”Global contexts of Violence –
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Gender-related violence in the landscape of Global Vulnerabilties” organized in collaboration with
UNIPID university network.

Global contexts of violence –
Gender related violence in the landscape of global vulnerabilities, 5 ECTS
Course dates: 29.10.-14.12.2018
Course Summary
Gender-based violence and violence against women (VAW) are among the central and persistent
challenges to human rights globally, and ones that need to be tackled collectively and in a
consistent manner. This is a need clearly enunciated in the UN’s Sustainable Development goals
(SDG’s) where violence against women and girls is explicitly addressed. During the course, we
examine the key concepts and forms of gender-related violence and their relations with tradition
and culture, and with the contemporary crisis in the environmental and geo-political landscapes
(such as forced migration, climate change, as well as political conflicts and war). The course
participants will engage in mapping global landscapes of vulnerability that are constituted both by
continuities and disruptions, and in critically contemplating gender-related violence in connection.
The course familiarizes students with gender-related violence as it is addressed in central human
rights and sustainability policies, and engages students in critically and analytically rethinking their
own understandings and possibilities for action against gender-related violence through
interdisciplinary gender and feminist research.
Learning methods & assignments:
Online course: the course consists of a pre-assignment given upon acceptance to the course,
reading assigned reading materials (given in the e-learning platform), completing tasks in groups or
individually, and a reflective study journal, including self-assessment.
Addition information:
Language of study and instruction is English. Max 30 participants. The course is organized by the
Gender Studies in the University of Oulu and offered as part of the virtual courses in the UNIPID
university partnership. Students should enroll to the programme using the link to UNIPD website
provided below.
Application period:
3.9.2018 – 5.10.2018 http://www.unipid.fi/en/course/46/global_contexts_of_violence__gender_related_violence_in_the_landscape_of_global_vulnerabilities/
Teacher: Suvi Pihkala, suvi.pihkala(a)oulu.fi

417215A / Seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa ja prostituutio
Ajankohta: Periodi 3, verkkokurssi.
Ydinsisältö:
 Seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja prostituutio sukupuolistuneena väkivaltana
 Määrittelyt, lainsäädäntö ja olemassa olevat tilastot
 Seksuaaliseen väkivaltaan, prostituutioon ja ihmiskauppaan puuttuvat toimenpiteet
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Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukipalvelut sekä niiden haasteet moniammatillisesta
näkökulmasta
Osaamistavoitteet:
Kurssin suorittanut opiskelija osaa:
 määritellä seksuaaliseen väkivaltaan, prostituution ja ihmiskauppaan liittyviä osa-alueita
sekä analysoida niitä sukupuolistuneena väkivaltana
 tunnistaa ja analysoida seksuaalisen väkivallan vaikutuksia yksilön elämänkulussa, mutta
myös laajempana yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä
 arvioida seksuaaliseen väkivaltaan, prostituutioon ja ihmiskauppaan puuttuvia toimenpiteitä
ja toimintaohjelmia
 arvioida omaa valmiutta tunnistaa ja kohdata seksuaalista väkivaltaa kokeneita henkilöitä
sekä tarjota heille asiantuntijatahon apua
Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssilla.
Suoritus-toteutustapa: Verkkokurssi.
Ks. ilmoittautumisaika WebOodista.
Vastuuhenkilö: Helena Parkkila, helena.parkkila (a) oulu.fi

417222A Globalisaatio ja sosiaalinen kestävyys pohjoisen perspektiivistä (5 op)
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Ydinsisällöt:
 Globaalin pohjoisen yhteiskuntien naisten asema, elämänpiirit ja nykyhetken haasteet
 Globaalin etelän yhteiskuntien naisten asema, elämänpiirit ja nykyhetken haasteet
 Pohjoiset kulttuurit ja yhteiskunnat; Pohjoismainen hyvinvointiajattelu
 Sukupuoli ja sukupuolitietoisuus globaaleina kysymyksinä
 Paikallisuus, globaali ja periferia
 Sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden kysymyksiä
 Maahan, maasta ja maassamuutto
 Köyhyys, kehitysyhteistyö
Osaamistavoitteet: Opintosuunnan suorittanut henkilö osaa
 tunnistaa Pohjoismaisen hyvinvointi-ajattelun keskeiset piirteet sukupuolen näkökulmasta
 tunnistaa pohjoisen, Barentsin ja Arktisen alueen sekä kulttuurien, yhteiskuntien ja luonnon
olosuhteiden erityispiirteitä,
 määritellä globalisaation ja sosiaalisen kestävyyden käsitteet,
 analysoida ja reflektoida pohjoisen periferian sosiokulttuurisia kysymyksiä suhteuttaen niitä
globalisaatioon,
 analysoida globalisaatioon ja sosiaalisesti kestävään tulevaisuuteen liittyviä asioita sinänsä ja
erityisesti sukupuolen näkökulmasta.
 analysoida ja reflektoida sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta köyhyyden, väestönkasvun ja
hyvinvointiin liittyvien muiden kysymysten näkökulmista.
 analysoida ja arvioida kehitysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sukupuolen näkökulmasta.
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Toteutustapa: Kirjatentti tai kotiessee.
Opiskelumateriaali:
 Tan L, S M Texler SM, Ngan-ling CE (2011) Analyzing Gender, Intersectionality, and Multiple
Inequalities: Global-transnational and Local Context. Series: Advances in Gender Research,
Vol. 15
 Keskitalo-Foley S (2011) Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta,
toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä
 Thiedmann Faber, Stine & Pristed Nielsen Helene (2015) Remapping Gender, Place and
Mobility. Global Confluences and Local Particularities in Nordic Peripheries. Routledge,
AINOASTAAN PART I Setting the Scene sivut 3-36 ja PART III Gendered Global Circuits sivut
111-158
 1 vapaavalintainen tieteellinen artikkeli julkaisusta Gender and Development, jotka
hyväksytetään vastuuhenkilöllä ennen tenttiä.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Anna Rönkä, anna.r.ronka (a) oulu.fi

417224A Vapaasti valittavat aineopinnot (5-10 op)
Aineopintojen opintojakso “Vapaasti valittavat opinnot” (5-10 op) sisältää viisi kurssia eri
tieteenaloilta / tutkimusalueilta. Kukin opiskelee niistä valintansa mukaan pääsääntöisesti yhden.
Kurssit tarjotaan pääasiassa omatoimiseen opiskeluun perustuvina.
Kurssit (á 5 op) ovat:
 Sukupuoli kulttuurintutkimuksessa
 Sukupuoli, kulttuuri ja etnografia
 Sukupuoli ja historia
 Sukupuoli ja koulutus
 Ruumiillisuus, materiaalisuus ja kulttuuri
Kaikkien em. vapaavalintaisten kurssien yleiset osaamistavoitteet ovat seuraavat:
Kurssin suorittanut henkilö osaa


määritellä kyseisen tieteenalan / tutkimusalueen käsitteitä ja teorioita sekä keskeisiä
tutkimuksellisia kehitysjuonteita sukupuolentutkimuksen näkökulmasta;
 eritellä kriittisesti kyseisen tieteenalan / tutkimusalueen sukupuolivastuullista tutkimusta ja
tutkimustuloksia;
 pohtia kriittisesti ajankohtaisia teemoja valitsemallaan tieteen-/ tutkimusalalla;
 soveltaa sukupuolta ja siihen liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja valitsemansa alan
konteksteissa ja tutkimuksessa.
Vastaavasti kurssien sisältöalueet /teemat karkeasti ilmaistuina ovat:
 Valitun tieteen-/tutkimusalan peruskäsitteet ja teoriat sekä alan tutkimuksellisia
kehitysjuonteita sukupuolentutkimuksen näkökulmasta.
 Valitun tieteen-/tutkimusalan traditiot ja ajankohtaiset teemat.
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 Sukupuoli erilaisissa valitun tieteen-/tutkimusalan kulttuurisissa tuotteissa ja esityksissä.
Järjestämistapa: Pääsääntöisesti itsenäiset opinnot sekä kirjatentti tai essee.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Arviointikriteerit: Hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimateriaalin tuntemusta, pohtivaa otetta
ja asioiden suhteuttamista toisiinsa. (Kurssin Ruumiillisuus, materiaalisuus ja kulttuuri osalta
edellytetään myös toiminnallisen osuuden riittävää tuntemusta ja reflektointia).

417224A/Sukupuoli kulttuurintutkimuksessa
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Opiskelumateriaali: Valitse tenttiin/esseen materiaaliksi kolme seuraavista:
 Rossi, L-M (2003) Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona
 Rossi L-M & Seppä A. (2007) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja
 Holmlund, C. (2002) Impossible Bodies. Femininity and Masculinity at the Movies
 Kekki L & Ilmonen K (toim) (2004) Pervot pidot: homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia
kirjallisuudentutkimukseen
 Karkulehto S (2007) Kaapista kaanoniin ja takaisin: Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja
Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja
 Sanna K (toim) (2008) Taajuuksilla värähdellen: sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa
ja elokuvassa
 Muuta kirjallisuutta vastuuhenkilön kanssa sopien.
Vastuuhenkilö: Ilmari Leppihalme, ilmari.leppihalme (a) oulu.fi

417224A/Sukupuoli, kulttuuri ja etnografia
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Opiskelumateriaali:
Feministinen antropologia ja etnografia (4 op)
 Davis DA, & Craven C (2016) Feminist Ethnography: Thinking Through Methodologies,
Challenges, and Possibilities. Rowman & Littlefield
 Lewin E & Silverstein LM, Bolles AL, Boellstorff T, Dudgeon MR & Khandelwal M R (2016)
Mapping Feminist Anthropology in the Twenty-First Century. New Brunswick: Rutgers
University Press.
Ajankohtaiset teemat (1 op)
 2-3 tieteellistä artikkelia sovitaan vastuullisen henkilön kanssa.
Vastuuhenkilö: Suvi Pihkala, suvi.pihkala (a) oulu.fi

417224A/Sukupuoli ja historia
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
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Opiskelumateriaali:
 Scott JW (1996) Gender: A Useful Category of Historical Analysis. In: JW Scott (ed) Feminism
and History. Oxford Readings in Feminism. Oxford University Press, Oxford 1996, s. 152–180
 Susan Kingsley Kent: Gender and History. Palgrave Macmillan 2011. Sen saa myös e-kirjana
Oula-Finnan kautta
 Lisäksi valinnan mukaan joltakin historian osa-alueelta (esim. työ, perhe, uskonto, sota, tai
jokin kulttuuripiiri) kirjallisuutta, joka sovitaan vastuuopettajan kanssa.
Vastuuhenkilö: Seija Jalagin, seija.jalagin (a) oulu.fi

417224A/Sukupuoli ja koulutus
Ajankohta: Opiskelijan valinnan mukaan syys- tai kevätlukukausi.
Opiskelumateriaali
 Saarinen J, Ojala H & Palmu T (2012) (toim) Eroja ja vaarallisia suhteita: keskustelua
feministisestä pedagogiikasta (1 op)
 Tolonen T, Palmu T, Lappalainen S & Kurki T (2012) Cultural practices and transitions in
education (1,5 op)
 Huuki T (2010) Koulupoikien statustyö väkivallan ja välittämisen valokiilassa (s 15–19 ja 69–
92)
 Huuki T, Lehto N & Louhimo H (2016) Vallan visaiset kaverisuhteet
 Manninen Sari (2010) Iso, vahva, rohkee — kaikenlaista. Maskuliinisuudet, poikien
valtahierarkiat ja väkivalta koulussa. (s 13–18 ja 79–117)
 Sunnari V (2009) Physical Sexual Harassment as Experienced by Children at School in
Northern Finland and Northwest Russia. Oulu, Oulun yliopisto
 Opetushallitus (2016) Tasa-arvotyö on taitolaji
 Skelton C, Francis B & Smulyan L (2007) The SAGE Handbook of Gender and Education.
(valittuja lukuja sopimuksen mukaan. Koko teoksen laajuus on 4 op).
Vastuuhenkilö: Vappu Sunnari, vappu.sunnari (a) oulu.fi

417224A/Ruumiillisuus, materiaalisuus ja kulttuuri
Ajankohta: kevätlukukausi 2019.
Toteutus
Itsenäinen opiskelu, johon voi sisällyttää kurssin vastuuhenkilön konsultointia tämän
vastaanottoaikana (suositellaan). Itsenäinen opiskelu rakentuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä
ja vapaasti valittavasta – mutta kuitenkin kurssin vastuuhenkilön kanssa neuvoteltavasta –
toiminnallisesta suorituksesta ja näitä yhdistävästä esseestä. Ohjeita esseen kirjoittamiseen löytyy
esim. Sukupuolentutkimuksen www-sivulta (ks. osiosta Opinnot > Opinto-opas 2018–2019):
http://www.oulu.fi/naistutkimus/.
Opiskelumateriaali ilmoitetaan kurssikirjallisuuden osalta syksyn 2018 aikana.
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Kurssi korvaa:
- Kirjallisuus (687180A Sukupuoli, luokka ja monikulttuurisuus)
- Elokuvatutkimus (687513A Elokuvatutkimuksen erityisala) opintoja.
Muista mahdollisista korvaavuuksista sekä korvaavuuksista muihin oppiaineisiin voi neuvotella
oppianeiden vastuuhenkilöiden kanssa.
Vastuuhenkilö: Ilmari Leppihalme, ilmari.leppihalme (a) oulu.fi

HILMA –sukupuolentutkimuksen valtakunnallinen verkosto:
Verkkokurssit syksyllä 2018
Valtakunnallinen sukupuolentutkimuksen HILMA-verkosto järjestää jäsenyliopistojensa opiskelijoille
verkko-opetusta sukupuolentutkimuksen teemoista. Soveltuvin osin joitakin HILMAn järjestämiä
kursseja on nostettu korvaavina vaihtoehtoina yllä olevien kurssikuvausten yhteydessä, mutta
HILMA kurssien korvaavuuksista on aina hyvä sopia yhteyshenkilön kanssa etukäteen (Suvi Pihkala,
@oulu.fi).
Syksyn kurssitarjonnassa:
 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen työnä (5 op) 17.9.-16.11.2018 (hakuaika
Opettajina Hanna Etholen, Anna Heinonen, Heini Kinnunen ja Aino-Maija Elonheimo
 Feministisen ajattelun klassikot (5 op) 24.9.-16.11. 2018
Opettajina Hanna Etholen
 Vauvasta vaariin. Ikä sukupuolentutkimuksen kysymyksenä (5 op) 1.10.-23.11.2018
Opettajina Hanna Ojala (Tampereen yliopisto) & Karoliina Ojanen (Helsingin yliopisto)
 Introduction to Gender Studies (5 op) 8.10.-30.11.2018
Teacher: Eira Juntti, University of Jyväskylä
 Sukupuoli ei riitä. Johdatusta intersektionaalisuuden kysymyksiin (5 op) 29.10-14.12.2018
Opettaja Leena-Maija Rossi
Ks. HILMAN kurssitarjonta, hakuajat ja lisätiedot
https://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/
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