
KURSSIKUVAUKSET 
 
CORE TELLUS syksy 

CCM101 Johdanto kulttuurinväliseen toimintaan 

- Kulttuurien välinen työ 
- Paikallisseurakuntien vastuu omasta yhteisöstä sekä globaalinen vastuu 
- Kulttuurien välisessä työssä hyödynnettävät strategiat ja filosofiat paikallisseurakunnassa ja 
lähetysjärjestöissä 
- Globaalin lähetystyön näkökulmien edistävät menetelmät 
- Seurakunnan kulttuurien välisen toimintojen ulottuvuudet 
- Kulttuurien välisen työn ja ihmisten saavuttamisen haasteet ja mahdollisuudet 
- Oma ja seurakunnan yhteinen vastuu kulttuurienvälisestä työstä lähetyskäskyn toteuttamiseksi 

CCM221 Kulttuurienvälisen käytännön työn perusteet  

- Kulttuurienvälisen työn raamatullinen perusta, lähetyskutsu ja velvollisuudet 
- Lähetystyöntekijän elämäntyyli 
- Lähetystyössä ilmenevät stressitekijät ja stressinhallintakeinot 
- Lähetystyöhön liittyvät kulttuurilliset seikat ja viestintäteoriat lähetystyön haasteissa 
- Seurakunnan lähetystyöhön liittyvät toiminnot 
- Lähetysjärjestössä toimivan lähetystyöntekijän roolit ja velvollisuudet 

CCM304 Maailmanuskonnot  

- Akateemisen uskontotieteen teoriat ja menetelmät 
- Maailmanuskontojen historiallinen kehitys, uskonnonharjoituksen muodot, instituutiot ja kulttuuriset 
ilmenemismuodot 
- Suomen varhaisuskontojen uskomukset ja uskonnonharjoitus 
- Maailmanuskontotietojen hyödyntäminen sosiaalisissa ja työelämään liittyvissä tilanteissa 
- Tehokkaat kristilliset lähestymistavat maailmanuskontoihin 
- Nykyisin harjoitettujen maailmanuskontojen määrittelemiseen liittyvät teoreettiset kysymykset 
- Maailmanuskontojen ymmärtämisen tärkeys monikulttuurisissa yhteiskunnissa 

EXP201 Käytännön harjoittelu 

- Valitsemasi alan avainkyvyt 
- Kykyjen soveltaminen työelämän konteksteihin ja tilanteisiin 
- Ammatillisen kehittymisen arviointi 



CORE TELLUS kevät 

CCM222 Kulttuurienvälisen toiminnan taidot 

- Kielenoppimisen tekniikat ja ominaispiirteet 
- Lähetystyön kontekstissa mahdollisesti syntyvät roolierot 
- Omakohtaisen kasvun vaiheet kulttuurienvälisessä elämässä ja palvelutyössä 
- Omalle hengellisyydelle koituvat mahdolliset haasteet 
- Strategisen hallinnon rooli kansainvälisessä kenttäkontekstissa 
- Kristillisen lähetystyön kohtaamat haasteet maailmanuskontojen kontekstissa sekä kotoperäisen 
animismin keskellä 

CCM223 Kulttuurien välisen toiminnan metodit ja strategiat 

- Lähetystyön määritelmä, kristilliset perspektiivit ja yleisimmät väärinkäsitykset 
- Lähetystyöntekijän rooli seurakunnassa kotimaassa ja lähetyskentällä 
- Johtajuuden perustason kehitysteorian ja organisaatioteorian soveltaminen lähetystyössä 
- Erilaiset näkemykset lähetystyöstä ja lähetyskentällä käytettävä perustason lähetysfilosofia ja strategia 
- Nykyisen kotoperäisen lähetystyön mallin kohtaamat haasteet ja mahdollisuudet 
 

CCM305 Islam 

- Islamin uskonnollinen historia, avainhenkilöt ja tapahtumat 
- Islamin uskon ja sen harjoittamisen pääelementit 
- Islamin muuttuvat kasvot modernissa maailmassa 
- Kristinuskon ja islamin yhteneväisyydet ja erot 
- Tyypilliset väärät käsitykset islamista 
- Kristittyjen käyttämät menetelmät, joilla on päästy tehokkaaseen vuorovaikutukseen muslimien kanssa 
- Kommunikointitavat, joita voidaan käyttää muslimien kanssa ystävyyssuhteiden kehittämiseksi 

EXP301 Syventävä käytännön harjoittelu 

- Valittuun alaan syventyminen ja siinä tarvittavien kykyjen kehittäminen työpaikan tilanteissa ja 
konteksteissa 
- Harjoittelupaikan ajankohtaisiin kysymyksiin perehtyminen 
- Tehokas kommunikaatio työpaikkakontekstissa (roolien ja ohjeiden selkeyttäminen, ongelmanratkaisu, 
esitystaidot, konfliktinratkaisutaidot ja kulttuurien välinen viestintä 
- Ammatillisen kasvun arviointi 

 


