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Sota ja ihminen
Tieteiden ristitulessa

HI/YH moduuli (2op)



Empatiaa ja eläytymistä
uusinta tutkimusta
hyödyntäen

•Keväällä 2019 toteutettiin 
teemaopintokurssi Ihminen ja 
sota yhteistyössä Kalevan lukion ja 
Tampereen yhteiskoulun lukion 
välillä
• Yhteistyökumppaniksemme 
saimme myös Tampereen 
yliopiston



DELTA ja STASKO
• Kurssilaiset pääsivät tutustumaan Suomen jatkosodan 

aineistoihin Tampereen yliopiston harjoitustoimituksessa. 
Monen opiskelijan mielestä kurssin kohokohta oli Rukajärvi
1943-VR -demon testaaminen. Hyvin toden tuntuisessa 
tilanteessa piti eläytyä vartiomiehen rooliin ja tarkkailla 
juoksuhaudasta periskoopin avulla etulinjaa. 

• Ns. lisätyn todellisuuden Rukajärvi-demo liittyy DELTA-
hankkeeseen, jossa tehdään visualisointeja STASKOn datasta. 
STASKO on lyhennys sanoista Suuret tietokanta-aineistot 
sodan kokemushistoriassa. Hankkeita vetivät FT Ville Kivimäki 
ja YTT Anssi Männistö Tampereen yliopistosta.



Moduulin aikataulu

•Moduuli toteutetaan ensi lukuvuonna (2021-2022) 
kolmannessa periodissa 30.11.-7.2.

•Oppitunnit ovat viikoittain tiistaisin ja perjantaisin klo 
8.15-9.30 ja keskiviikkoisin klo 14.45-16.00

•Moduulia suositellaan toisen ja kolmannen vuoden 
opiskelijoille



Moduulin tavoitteet
• Toteuttaa uuden opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista 

mahdollisimman monipuolisesti
• Tarjota lukio-opiskelijoille tilaisuus tutustua seuraaviin Tampereen 

yliopiston humanistis-yhteiskunnallisiin tutkimusaloihin: historia, 
journalismin ja median tutkimus, kansainvälinen politiikka, rauhan- ja 
konfliktintutkimus ja valtio-oppi

• Pyrkiä avaamaan lukiolaiselle kyseisten tieteenalojen luonnetta 
esitysten ja ryhmätöiden avulla

• Kahden lukio-opettajan ohella pedagogisista työskentelytavoista 
vastaavat Tampereen yliopiston historian ja yhteiskunnallisten 
aineiden opetusharjoittelijat

• Kehittää moduuliin osallistuvien kykyä sisäistää ja jäsentää 
kuulemiensa asiantuntijaluentojen sisältöä ja tuottaa niiden pohjalta 
myös omaan pohdintaan perustuvaa tekstiä



Esimerkkejä moduulin asiantuntijavieraista

• Ville Kivimäki, FT, Suomen historian dosentti: Murtuneet mielet, kansakunnan ja 
väkivaltakokemusten suhde sodanjälkeisessä Suomessa.

• Mikko Lahtinen, VTT, valtio-opin yliopistonlehtori: Nationalismi ja sota

• Tapio Juntunen, Kansainvälisen politiikan yliopisto-opettaja: Ydinaseet ja muuttuva 
maailmanjärjestys

• Anssi Männistö, VTT, visuaalisen journalismin yliopistonlehtori: Sotakuvaston kehitys 
mediassa 1800-luvun puolivälistä nykypäivään

• Aki-Mauri Huhtinen, FT, professori, Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK): Propaganda 
sodassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

• Saara Jantunen, Sotatieteen tohtori, Puolustusvoimien tutkimuslaitos: Infovaikuttaminen 
ja siihen varautuminen

• Jaakkojuhani Peltonen, FT, apurahatutkija: Tampereen yliopisto: Lupa tapaa? 
Sodankäynnin ja sotimisen oikeuttamisen pitkä historia

• Mika Hyytiäinen, FT, Sotilasprofessori, dosentti MPKK: Sodan kuvan muutos
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