
KURSSIKUVAUKSET 
 
RES101 Johdanto tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimukseen  
- Akateemisissa opinnoissa tarvittavat kyvyt ja harjoita niitä. 
- Eri oppimistyylit ja tekniikat ja niiden hyödyntäminen akateemisessa tutkimustyössä. 
- Kriittinen ja luova ajattelukyky 
- Akateeminen kirjoittaminen ja loogisen, tutkittuun tietoon perustuvan argumentin käyttäminen 
- Erilaiset akateemiset viittaustekniikat 
- Kyky lukea ja tunnistaa erilaisia tyylilajeja. 
- Suullisen viestinnän taidot 

 
THE101 Kristillinen maailmankuva 

- Teologista ajattelua valaisevat lähteet ja johdonmukaiset menetelmät informaatiota analysoidessa ja 
vertaillessa 
- Vaihtoehtoiset perspektiivit ja täydentävien ja vastakkaisten päätelmien ja argumenttien tunnistaminen 
- Kristillisen opin ja teologian tradition on tärkeät roolit yksilön oman hengellisyyden kehityksessä sekä 
seurakunnan elämässä ja tehtävässä 
- Perustavanlaatuinen käsitys perinteisestä kristillisestä ajattelusta, joka koskee oppia Jumalasta, luomisesta 
ja lunastuksesta 

 
MIN102 Kristillinen hengellisyys 

- Yksilön omaksuman teologisen ja raamatullisen viitekehyksen vaikutus hengellisyyteen ja kutsumukseen. 
- Hengellisyyden käsitykset erilaisissa kirkkokuntataustoissa. 
- Kokemus Jumalasta myös tavoilla, jotka eroavat helluntai- ja karismaattisessa liikkeessä vallitsevista 
tavoista. 
- Hengellisyyden perinteiset ja nykyiset muodot, myös alkuperäisväestön hengellisyys. 
- Oman hengellisyyden ja kollektiivisen hengellisyyden kehittäminen erilaisten harjoitteiden kautta. 
- Muut kristilliset perspektiivit ja käsitykset hengellisyydestä rikastuttamassa helluntailaista ja 
karismaattista uskon ilmenemistä.  

 

 

 

 



BIB201 Hermeneutiikka  

- Hermeneuttiset periaatteet raamatunjaksojen tulkinnassa niiden historiallisessa ja kieliopillisessa 
kontekstissa 
- Hermeneuttiset periaateet saarnanvalmistuksessa ja raamatuntutkisteluissa erilaisissa konteksteissa 
- Kriittiset menetelmät, joilla Raamatun tekstiä ja kaanonia on tutkittu 
- Raamatun ensisijaisten aineistojen tarkasteleminen kriittisesti erilaisista perspektiiveistä käsin ja 
sekundaarisen kirjallisuuden keskusteluttaminen 
- Raamatuntulkinnan on kehittyminen kirkkohistorian aikana 

  
HIS101 Kristinuskon historia  

- Historioitsijoiden käyttämät menetelmät ja taidot, esimerkiksi ne, joita he käyttävät tutkiessaan 
alkuperäislähteitä, liikkeitä, asioita ja ajanjaksoja 
- Kristillisen tradition vaikutus sekä historiallisesta että globaalisesta perspektiivistä 
- Historian perustusten ja seurakunnan tulevaisuuden suunnan merkitys 
- Seurakunnan ja ympäröivän yhteiskunnan vaikutus toisiinsa pitkän aikavälin kuluessa. 
- Identiteetin muodostumisen (esim. sukupuoliset ja rodulliset erot, nationalismi ja transnationalismi) rooli 
kristinuskossa niin kuin se on eletty todeksi kulttuurienvälisissä konteksteissa. 

 
MIN202 Evankelointi 

- Evankeliointia koskevan tiedon raamatulliset, historialliset ja teologiset perusteet ja muut kristilliset 
perspektiivit ja näkemykset. 
- Evankelioinnissa tarvittavien kykyjen käyttäminen ja harjaannuttaminen sekä seurakunnassa että 
henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa 
- Ulospäin suuntautuvan työn ja evankelioinnin rooli seurakunnan tehtävässä 
- Kontekstuaaliset viitekehykset, kuten postmodernismi ja monikulttuurisuus, muovaamassa evankeliointia 
- Tietyn väestöryhmän tai filosofian kannattajien kontekstiin soveltuvan evankelioimistyön 
suunnitteleminen 
- Erilaiset resurssit, joiden avulla kristillistä uskoa voidaan välittää muille ja opetuslapseutta tehostaa 

 
THE201 Kristillinen etiikka 

- Hyvin perusteltu, terve käsitys teologisen ja filosofisen etiikan eri historiallisista traditioista 
- Raamatullisen ja modernin teologisen etiikan integroituminen filosofiseen etiikkaan 
- Ajankohtaisten eettisten kysymysten analysointi erilaisten raamatullisten, historiallisten ja teologisten 
lähestymistapojen valossa ja aikamme kontekstissa 
- Hyvin muotoiltu kristillinen kannanotto eettisiin kysymyksiin, joita kristityt ja seurakunta kohtaavat 



mutkikkaassa, muuttuvassa yhteiskunnassa 
- Kehittyneet kriittiset menetelmät kristillisen maailmankuvan mukaisissa eettisissä ratkaisuissa 

 

MIN101 Johdanto pastoraalityöhön 

- Pastoraalityön raamatulliset perustat 
- Pastoraalityöhön kuuluvien asioiden ulottuvuudet 
- Yksilön taustan, hengellisten kokemusten ja palvelutyön mahdollisuudet kehittämässä pastoraalityötä 
- Pastoraalityön eri puolet 
- Pastoraalinen hoito ja sen eri mallit ja teoriat 
- Seurakuntaa, pastoria, seurakuntalaista ja yhteisön hyvinvointia koskevat pastoraalityöhön liittyvä asiat 

 

MIN203 Homiletiikka 

- Raamatulliseen ja kulttuuriseen eksegeesiin perustuvien saarnojen valmistus 
- Saarnataitojen harjoittaminen ja siihen liittyvien apuvälineiden käyttäminen 
- Raamatuntekstien eri ulottuvuudet ja niiden soveltaminen seurakuntien tarpeisiin saarnatessa 
- Saarnaamisen merkitys helluntailaisuudessa ja muissa seurakuntatraditioissa 
- Saarnan laadinnan ja viestinnän integraation analysoiminen ja muiden kristillisten perspektiivien ja 
käsitysten huomioiminen 

 

BIB210  Mooseksen kirjat 

- Pentateukin maailma, sen koostumus, teemat, sisältö, sanoma henkilöt ja ideologia 
- Raamatun ensisijainen aineisto ja sekundaarinen kirjallisuus eri perspektiiveistä 
- Pentateukissa käytetyt kerrontatekniikat ja lakia koskevat tekniikat 
- Pentateukin rooli aikamme seurakunnan kontekstissa 

 

THE204 Pneumatologia 

- Pneumatologian huomattavimmat raamatulliset ja historialliset kehityspiirteet ja virstanpylväät 
- Nykyiset teoriat Hengen teologiasta 
- Helluntailaisen pneumatologian kehittyminen sekä Henkikasteen ja Hengen lahjojen ero 
- Pneumatoplogian ja ekklesiologian suhde ja eri seurakuntakäsitysten erot 
- Pneumatologia ja ekumenia. Ekumeeninen dialogi 



MIN201 Seurakunnan hallinto 

- Palvelutehtävien tarpeet (julistus, ylistys, nuorisotyö jne) 
- Erilaiset seurakunnan hallinnon mallit ja rakenteet 
-  Lakisääteiset velvoitteet (lapsityö, vakuutukset, henkilöstö, työterveys, turvallisuus jne) 
- Paikallisseurakuntien ympäröivään yhteisöön suhtautumisen auttaminen pastoraalikykyjä kehittämällä 
- Seurakuntakasvun ja seurakunnan hyvinvoinnin kulttuuriset, raamatulliset ja kirkkokunnalliset juuret sekä 
muut kristilliset perspektiivit ja käsitykset 
- Seurakuntakasvua ja hyvinvointia korostavat strategiat 
- Omat kykysi pastoraalityössä ja niiden kehittäminen 

 

MIN304 Seurakunnan istuttaminen 

- Seurakunnan istuttamisen historialliset, raamatulliset ja teologiset perusteet 
- Tarvepohjainen, yhteisökeskeinen seurakuntien istuttaminen 
- Seurakunnan istuttamisen menneet, nykyiset ja mahdolliset tulevaisuuden suuntaukset 
- Seurakunnan istuttamisen hyödyt laajemmalle yhteiskunnalle 

 

MIN305 Ihmissuhteet 

- Tarkoituksen mukaiset viestintäkyvyt ja toimintatavat erilaisissa ihmissuhdetilanteissa (henkilökohtaiset ja 
palvelutyöhön liittyvät tilanteet) 
- Eri ihmissuhdemallien ominaispiirteet ja prosessit 
- Teologisen ja raamatullisen perustan suunnitteleminen perhetyölle 
- Erilaiset perhetyön mallit, joita seurakunnat ja kristilliset järjestöt ovat toteuttaneet 
- Terveiden ihmissuhteiden merkitys seurakunnan ja kristillisten järjestöjen kriteereinä 

 

BIB251 Johanneksen kirjallisuus 

- Johanneksen kirjoitusten tunnusomaiset symbolismi, rakenne, tyyli, teologia ja retoriikka 
- Johanneksen kirjoitusten ajattoman arvon soveltaminen aikamme kristittyjen yhteisöön 
- Eksegeesi Johanneksen korpuksen jaksoista 
- Toissijaisen aineiston tutkiminen Raamatun ensisijaisen aineiston tukena 

 

 



THE202 Kristus ja pelastus 

-Varhaisen kristologian kehitys Khalkedonin kirkolliskokouksen määritelmään saakka 
- Historiallisen Jeesuksen etsinnät 
-Teologien ja liikkeiden vaikutus kristologiaan 1900- ja 2000-luvuilla 
- Lunastuksen pääteoriat ja Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen merkitys aikamme maailmalle 

 

LEA201 Johtajuuden periaatteet  

- Oman johtamisfilosofiasi tunnistaminen ja itsesi tuntemaan oppiminen johtajuuden kehityksen 
aloittaminen 
- Rymäviestinnän ja ongelmanratkaisun taidot 
- Johtamisen eri teoriat ja lähestymistavat ja niiden kriittinen arvioiminen sekä erot organisaation 
kontekstissa 
- Johtamisen etiikka 

 

EXP201 Käytännön harjoittelu  

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

 

BIB352 Roomalais- ja Galatalaiskirjeet   

- Kirjeiden jaksojen ymmärtäminen ja niiden soveltaminen moderniin helluntailaisuuteen 
- Paavalin syyt oikaista harhaan joutunutta seurakuntaa helluntailaisuuden valossa 
- Raamatun ensisijaisen aineiston ja sekundaarisen kirjallisuuden käyttäminen ja erot eri perspektiiveistä 
- Kirjeiden sosiohistoriallinen tausta sekä rakenteet, teemat, teologia, painotukset ja tyylit 

 

THE310 Apologetiikka  

- Apologeettisen menetelmän kehittyminen modernismin aikakaudelta postmodernismin kaudelle 
- Jumalan olemassaolon puolesta esitetyt perinteiset argumentit sekä niiden nykyisin tehdyt muutokset 
- Tieteen ja uskon integraatio 
- Tieteen käyttäminen osoitettaessa ihmisille suuntaa Jumalan luokse 



- Vaihtoehtoiset tavat käsittää Jumalan puuttumista ihmiskunnan asioihin (ihmeet, ylösnousemukset jne) 
- Ateismin pääargumentit ja heikot puolet sekä kristinuskon keskeisten uskomusten puolustaminen 

 

MIN391, LEA391 Päättötyö 

- Valittuun tutkimusalueeseen syventyminen siihen sopivilla menetelmillä 
- Aiheen teologiset, pastoraaliset ja sosiaaliset seuraukset 
- Tutkimustulosten esittely seminaarissa 

 

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 

 

BIB353 Korinttilaiskirjeet  

- Korinttilaiskirjeiden jaksot ja niiden soveltaminen moderniin helluntailaisuuteen 
- Paavalin huolenaiheiden arviointi helluntailaisuuden valossa 
- Raamatun ensisijaisten aineistojen ja toissijaisen kirjallisuuden kriittinen tarkastelu useasta eri 
perspektiivistä 
- Paavalin ja korinttilaisten kirjeenvaihdon sosio-historiallinen tausta 
- Kirjeiden rakenne, teemat, teologiset painotukset ja tyyli 

 

THE320 Teologia ja psykologia  

Teologinen ihmiskäsitys dialogissa psykologian kanssa 
- Aiheeseen liittyvä käsitteistö (esim. imago dei, sielu, henki, tietoisuus, mieli, aivot ja identiteetin 
sosiaalinen muodostuminen) 
- Psykologian peruskäsitteiden soveltaminen ja arvioiminen ihmisen identiteetin ja tarkoituksen etsintään 
- Armon, synnin, kääntymyksen ja vapauden teologiset käsitteet psykologian perspektiivistä 
- Psykologiasta ja teologiasta ammentavia hengellisen muutoksen strategioita 
- Positiivisen psykologian oivalluksia ja niiden vaikutus ihmisen hyvinvointiin 



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 

 



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 

 


