
SYMBOLI + TOISTO  = RITUAALI 
Mediasosiologia 
ja -antropologia 
tutkimussuuntauksina (5 op) 

Tunnistamme erilaisista symboleista, keillä on valtaa, 
ketkä ovat rikkaita ja mihin alakulttuureihin tietyt 
toistuvat rituaaliset tavat liittyvät. Toistoilla, rituaaleilla ja 
symboleilla tuotetaan ja ylläpidetään valta-asemia kaikissa 
yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Rituaalit luovat turvallisuutta. 
Mutta rituaalit myös peittävät todelliset vallankäyttäjät  
– kuten Pohjois-Korea äärimmillään osoittaa.

Kurssin tavoitteena on tutustua media-antropologiaan 
ja mediasosiologiaan tutkimussuuntauksina. Kurssilla 
käydään läpi tutkimussuuntausten lähtökohtia ja 
peruskäsitteitä. Erityisenä painopisteenä on median 
rituaalisten, symbolisten ja myyttisten piirteiden 
tutkimus ja niiden soveltaminen erilaisten ajankohtaisten 
mediailmiöiden analyysissa. Kurssilla tehdään myös 
analyyttisia harjoituksia, joissa perehdytään erityisesti 
mediaetnografiseen lähestymistapaan.

Opettajana mediatutkija dosentti Johanna Sumiala Helsingin 
yliopiston tutkijakollegiumista.
Opintojakso kuuluu viestinnän aineopintoihin kohtaan K9 
Viestinnän erityisalueita. Kurssi ei edellytä aiempia viestinnän 
opintoja. 
Jaksolla on korvaavuus seuraaviin sosiaali- ja 
kulttuuriantropologian ja sosiaalipsykologian aineopintojen 
kohtiin: Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: 5 op/Antropologian 
vapaavalintaiset aineopinnot 5-15 op (A758660)
Sosiaalipsykologia: 5 op/SP209. Sosiaalipsykologian 
vapaavalintaiset aineopinnot 6-12 op (A740209)

Suoritustapa: Luennot 20 t + essee 
Luennot: to 14.8.–11.9.2014 klo 16.15–19.30 
Opetuspaikka: Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6 B (käynti 
pihan puolelta), luokka B227
Opintomaksu: 50 euroa. Helsingin yliopiston läsnä oleville 
perustutkinto-opiskelijoille kesäopetus on maksutonta. 
Mahdollinen materiaalimaksu peritään myös heiltä.
Ilmoittautuminen: ti 3.6.2014 klo 10 alkaen. Kurssille voi 
ilmoittautua sen alkamiseen asti niin kauan kuin on tilaa. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot opinto-ohjelmista:
www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta
 

VIHA ja VALTA  ks. toinen puoli

Kuva: Heli Hintikka/CARTINA



VIHA JA VALTA
Asiantuntijat luennoivat ääri-ilmiöistä nyky-yhteiskunnassa

Aika: 13.8.–27.8.2014 klo 16.15–19.30 
Paikka: Yliopistonkatu 3, Porthania, sali PII, paitsi 
13.8. Fabianinkatu 33, Päärakennus, Pieni juhlasali

Väkivalta, sieppaukset ja muut terroriteot nostavat 
ääriliikkeitä toistuvasti valtajulkisuuteen kaikkialla 
maailmassa. Norjan joukkosurma, suomalaiset 
koulusurmat ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvat 
vihapuheet ja -teot liittyvät monin tavoin tämän 
päivän yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. 
Viha ja valta -luentosarjassa (5 op) asiantuntijat 
valottavat eri näkökulmista vihan ja vallan 
taustoja ja paneutuvat erityisesti verkossa 
leviävään vihapuheeseen, sen poliittiseen ja 
yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja myös siihen, 
miten näitä ääri-ilmiöitä voidaan ennalta ehkäistä.
Ylen nettivihaa vastustava Me tiedämme missä 
asut -projekti palkittiin vuoden journalistisena 
tekona. Kurssin ennakkotehtävä liittyy tähän 
palkittuun sivustoon. Jokainen luentokerta 
koostuu kahdesta alustuksesta, intensiivisestä 
keskustelusta ja tekstien kirjoittamisesta. Kurssi on 
monitieteinen ja avoin kaikille. Kurssilla voi korvata 
opintoja useimmissa valtiotieteellisen tiedekunnan 
oppiaineissa. Teemakokonaisuudesta vastaa 
yliopisto-opettaja Salli Hakala.
Opintomaksu: 10 euroa/opintopiste. Helsingin 
yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille 
kesäopetus on maksutonta.  
Ilmoittautuminen: ti 3.6.2014 klo 10.00 alkaen 
osoitteessa www.helsinki.fi/avoin
 

OHJELMA
Ke 13.8. 16.15-17.45 Kurssin avaus ja luento 1: Viha ja valta 
mediayhteiskunnassa 
yliopisto-opettaja Salli Hakala, HY/Avoin yliopisto, viestintä.
18.00-19.30 Luento 2: Sukupuolitettu viha. 
tutkija VTT Jemima Repo, HY/politiikan ja talouden tutkimuksen 
laitos.
Ma 18.8. 16.15-17.45 Luento 3: Breivik ja terrorismin yksinäiset sudet? 
Vihan ja väkivallan historiaa 
yliopistonlehtori, VTT Leena Malkki HY/ Eurooppa-tutkimuksen 
verkosto.
18.00-19.30 Luento 4: Puolikuun pelko. Muslimivastaiset ääriliikkeet 
Euroopassa 
historian tutkija, FT Jussi Jalonen, Tampereen yliopisto/Yhteiskunta- 
ja kulttuuritieteiden yksikkö
Ke 20.8. 16.15-17.45 Luento 5: Poliittinen radikalismi ja mobilisaatio
tutkija YTT Jarmo Rinne, HY/politiikan ja taloudentutkimuksen laitos
18.00-19.30 Luento 6: Nuoret ja sukupuolitettu rasismi
tutkija VTT Veronika Honkasalo, HY/ Sosiologia, 
Nuorisotutkimusverkosto
Ma 25.8. 16.15-17.45 Luento 7: Virtuaaliset vihayhteisöt tänään
tutkijatohtori VTT Matti Näsi, Turun yliopisto/Taloussosiologia. 
18.00-19.30 Luento 8: Julkinen kuolema ja vihan rituaalit
mediatutkija, dosentti Johanna Sumiala, HY/Tutkijakollegium.
Ke 27.8.  16.15-17.45 Luento 9: Viharetoriikan kohteena
toimittaja Johanna Korhonen
18.00-19.30 Luento 10: Väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy 
yliopistonlehtori VTT Leena Malkki HY/ Eurooppa-tutkimuksen 
verkosto
Kurssin päätös Salli Hakala.
     

ks. toinen puoli MEDIA-ANTROPOLOGIA


