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Pääkirjoitus
Anna-Maria Wilskman

Oikaisu:
Rostran numerossa 1/2017 ilmestyneessä Uppsalan latinismi 
-jutussa oli kiusallinen pieni virhe. Tarkkasilmäiset lukijamme 
huomasivat, että latinankielisessä käännöksessä olisi tullut olla 
peragratio, eikä suinkaan peregratio. Kyseessä oli klassinen, 
väsyneen ja kiireisen kopistin virhe, sillä kääntäjän lähettämä 
versio oli oikein.  

Kalenteri on jo edennyt kesäkuuhun, vaikka tätä lehteä taittaessani sää 
onkin kaikkea muuta kuin kesäinen. Onneksi Antiikin kesäkuu (https://
www.facebook.com/antiikinkesakuu/) lämmittää klassikon mieltä 
suuresti! Syksyn Rostrassa kerrotaan lisää projektista, joten jos lukijat eivät 
ehdi tässä kuussa  Helsinkiin, voi tapahtumiin tutustua myös jälkikäteen. 

Tässä numerossa puolestaan harrastetaan kokeellista arkeologiaa 
ja vastataan viiteen väittämään opettajanopinnoista. Lisäksi työn 
sankarimme kertoo vinkkejä heille, jotka ovat pian jättämässä alma 
materin taakseen ja siirtymässä työelämään. Lehdessä aloittaa myös 
salaperäinen Farmanisti…

Lehden lopusta löytyy opetustiedot tulevalle lukuvuodelle. Iso Pyörä 
pyörähtää syksyllä kunnolla käyntiin ja opetustiedot ovat sen mukaiset.  
Valiettavasti koulutusuudistusten myötä klassillista arkeologiaa ei voi 
enää lukea pääaineena (eli nykyterminologialla opintosuuntana), mutta 
sitä voi edelleen opiskella opintokokonaisuutena. Vanhat opiskelijat voivat 
kuitenkin suorittaa opintojaan entisillä tutkintovaatimuksilla vielä kolme 
vuotta.

Hyvää kesää kaikille lukijoille!
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Helmion liuottaminen etikkaan 
esiintyy Horatiuksen Satiireissa 
ja Suetonius kertoo Caligulan 
harrastaneen sitä. Tunnetuin 
viittaus tähän tuhlailutapaan on 
Plinius vanhemman kertomus 
siitä, miten Kleopatra ja Marcus 
Antonius kilpailivat, kumpi tarjoaa 
kalliimman aterian. Ensin Marcus 
Antonius järjesti ylenpalttiset 
pidot. Omalla vuorollaan Kleopatra 
tarjosi vaatimatonta ruokaa, mutta 
lopuksi liuotti yhden kalliin helmen 
etikkaan ja joi sen. Näin tekemällä 
hän voitti kilvan. Moni Asterixin 
lukija muistanee helmeilevän etikan 
olevan Kleopatran lempijuoma. 

Vaikka antiikintutkija 
Ludwig Friedländer todisti 

jo vuonna 1881, että helmet 
liukenevat etikkaan, useat nykyiset 
lähdeteokset ja kommentaarit 
julistavat ehdottomalla varmuudella 
sen olevan mahdotonta. Älkää 
uskoko niitä. 

Prosessi on yksinkertaistettuna 
seuraavanlainen: Helmet koostuvat 
pääosin kalsiumkarbonaatista, joka 
liukenee etikkahappoon. Kalsium-
karbonaatti ja viinietikan sisältämät 
etikkahappo ja vesi muodostavat 
hiilidioksidia ja kalsiumasetaattia. 
Lopputuloksena viinietikan maku 
muuttuu. Ei siitä hyvänmakuista 
tule, mutta vähemmän kirpeää. 
Tapahtuma on kuitenkin hyvin 
hidas; helmet eivät liukene kuin 
poretabletit. 

Kokeellista arkeologiaa: 
helmien liuottaminen etikkaan

Mikko Mäkelä
Kaikista roomalaisiin liitetyistä ylellisistä ruokailutavoista 
helmien liuottaminen etikkaan on varmaankin erikoisin. Se 

on äärimmäisen kerskakulutuksen vertauskuva.

Kuva sarjakuvasta Asterix ja Kleopatra.
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Koska teema sivusi kandintyötäni, 
päätin harjoittaa hieman kokeellista 
arkeologiaa todetakseni itse 
asian. Tämän muutaman vuoden 
takaiseen kokeiluni perusteella 
olen laatinut helmeilevän etikan 
reseptin Symposionin kotikokeille. 

Helmien hankkiminen 
Helmet olivat antiikin aikana ja 
myöhemminkin hyvin kalliita. 
Nykyään helmenviljely on 
kuitenkin madaltanut hintoja. 
Kannattaa etsiä käytettyjä koruja 
nettikaupoista. Esim. Huuto.
netistä löytää melko helposti noin 
10–20 eurolla muutaman helmen 
rannekorun. 

Muut ainekset 
Viinietikkaa, jonka etikka-
happopitoisuus on noin 5 %. (Toisin 
kuin ehkä voisi luulla, suurempi 
etikkahappopitoisuus ei nopeuta 
prosessia.) 

Valmistusohje I 
Kaada lasiin 2–3 desilitraa etikkaa 
ja pudota helmi siihen. Odota 
muutama tunti. Hämmennä 
välillä lusikalla. Helmi pienenee, 
muttei liukene kokonaan. 
Kokonaan liukenemiseen menee 
yli vuorokausi. 

Valmistusohje II 
Muuten sama kuin ohje I, 
mutta kuumenna etikkaa. Tämä 
nopeuttaa prosessia, mutta 
havaittava liukeneminen kestää 
silti noin tunnin tai tunteja. 

Valmistusohje III 
Murskaa helmi esim. vasaralla. 
Huomioi, että se saattaa osoittautua 
arvaamattoman hankalaksi 
pyöreän ja helposti karkuun 
vierivän helmen kanssa. Sekoita 
murske etikkaan. Odota noin tunti 
ja hämmennä seosta välillä. Suurin 
osa helmimurskeesta liukenee. 

Valmistusohje IV 
Murskaa helmi ja lisää murske 
kuumennettuun etikkaan. 
Odota noin 15–20 minuuttia 
hämmennellen seosta. Lähes 
kaikki helmimurske liukenee. 

Nautitaan ruoan kanssa tai 
sellaisenaan. Kummassakaan 
tapauksessa makunautinto ei ole 
kummoinen, mutta kannattaa 
pitää mielessä juoman ainoan 
tarkoituksen olevan silkka tuhlailu. 
Köyhä opiskelija voi helposti 
kokea näiden ohjeiden avulla 
pilkahduksen antiikin ylimystön 
dekadentista elämäntyylistä. 
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1. Et voi tehdä mitään muuta 
opiskeluun tai töihin liittyvää 
samaan aikaan, kun suoritat 
opettajaopintoja. 

Riippuu täysin yksilöstä. 
Fakta on kuitenkin se, että 
opinnot muodostavat 60 
opintopisteen kokonaisuuden ja 
tähän sisältyy kurssien lisäksi 
kaksi harjoittelua ja seminaari 
pienimuotoisine tutkimuksineen. 
Joissain tapauksissa työmäärän 
suhde opintopisteisiin tuntuu 
kohtuuttomalta ja opettajaopiskelija 
voi levollisin mielin luottaa siihen, 
että myös yhden opintopisteen 
suorituksissa katsotaan tarkkaan, 
että sitä työtä sitten varmasti on 
sen 27 tunnin edestä. Ei myöskään 
pidä antaa harjoittelujen hämätä. 
Alkuinfossa niiden työmäärä 
ei vaikuta kummoiselta, mutta 
yhdenkin 75 minuutin oppitunnin 
pitäminen vaatii loppujen lopuksi 
melkoisesti etukäteisvalmisteluja ja 

joskus myös jälkipyykkiä. 
Mutta palatakseni itse 

väittämään: Muiden opintojen 
suorittaminen samaan aikaan 
opettajaopintojen kanssa 
on ainakin pienissä määrin 
mahdollista, mutta potentiaalisesti 
hyvin hankalaa. Kannatta 
miettiä, onko muiden opintojen 
suorittaminen samaan aikaan aivan 
välttämätöntä. Onhan kokonaisuus 
kuitenkin lukuvuodessa 60 
opintopistettä tai kahtia jaettuna 
25 ja 35 opintopistettä, mikä on 
sangen riittävä edistymistahti 
niin yliopistolle kuin esimerkiksi 
KELA:llekin. Mitä taas tulee 
työntekoon, vastaan samalla tavalla: 
pienissä määrin mahdollista, 
mutta potentiaalisesti hyvin 
hankalaa. Jotkut työskentelevät 
opettajaopintojen aikana, jotkut 
opiskelevat muuta ja jotkut tekevät 
molempia, mutta ei se välttämättä 
aina helppoa ole. 

Minustako opettaja? Viisi kohua herättänyttä 
väittämää, joita olet ehkä pohtinut, mutta 

joihin et ole saanut vastausta. Vielä. 
Antti Lindgren

Opettajan pede- anteeksi pedagogisiin opintoihin liittyy 
muutamia sitkeitä myyttejä, joita ei tässä tekstissä välttämättä 
kumota eikä vahvisteta ja muutenkin ne käsitellään sangen 

epämääräisesti. 
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2. Opettajaopinnoilla ei ole 
mitään tekemistä tieteen kanssa. 

Tästä voi olla montaa mieltä. Se on 
ainakin varmaa, että suurelle osalle 
opettajaopiskelijoista on hankalaa 
mieltää kasvatustiede tieteeksi. Se 
kun nopeasti katsottuna vaikuttaa 
aikamoiselta haihattelulta, mikä 
ei pohjaa mihinkään varmaan 
tietoon. Mutta jos on valmis 
hyväksymään kasvatustieteen 
tieteiden joukkoon, voi myös sanoa 
pedagogisten opintojen pohjaavan 
tieteeseen. Se onkin sitten taas 
aivan eri keskustelu, että onko 
tämä hyvä vai huono juttu. 

Tässä kohtaa mainittakoon 
myös se, että opettajan 
pedagogiset opinnot sen lisäksi, 
että ne pätevöittävät opettajaksi, 
toimivat myös kasvatustieteen 
perus- ja aineopintoina ja antavat 
hakukelpoisuuden kasvatustieteen 
syventäviin opintoihin. Eli jos 
hyväksyt kasvatustieteen tieteeksi 
ja se tuntuu omalta, siitä vaan 
gradua ja vaikka väitöskirjaa 
väsäämään. 

3. Pedagogiset opinnot ovat 
kaukana käytännöstä. 

Osaksi kyllä, osaksi ei. Tai 
riippuu, mistä roikkuu. Opintojen 
teoreettisen sisällön omaksuminen 

ja etenkin soveltaminen 
käytännön opetustyöhön on 
monelle haasteellista. Suuri osa 
opettajaopiskelijoista on itse asiassa 
sangen valmis kyseenalaistamaan 
joidenkin kurssien sisällön 
tarpeellisuuden opettajan työhön 
nähden, mutta tässä kohtaa on syytä 
muistaa, että opinnot todellakin 
ovat myös samalla kasvatustieteen 
yleisopintoja. Ja jos kurssit 
tuntuvat korkeammissa sfääreissä 
leijailulta, ovat harjoittelut 
tukevasti käytännön työtä. Ei 
siinä reilun kahdenkymmenen 
kasiluokkalaisen keskellä vetäydytä 
mitään kasvatuksen teoriaa 
pohtimaan. Se on vähän niin, 
että tulta päin ja mietitään sitten 
jälkeenpäin, että mikä meni hyvin 
ja mikä ei niinkään. 

4. Latina ja kreikka ovat 
täysin lapsipuolen asemassa 
opettajankoulutuksessa. 

Tämä väite on valitettavan totta. 
Mutta aivan aluksi käydäänpä 
vähän läpi pedagogisten 
opintojen hakuprosessia mei-
dän aineidemme osalta. Jos 
pääaineesi on latina, voit hakea 
opettajaopintoihin. Kannattaa 
kuitenkin ottaa huomioon, että 
valintahaastattelussa sinulta tul-
laan kysymään, mitä muuta/muita 
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Suomen kouluissa opetettavia 
aineita opiskelet tai aiot opiskella. 
Jos vastauksesi on ”en mitään”, 
voit melko varmasti heittää 
hyvästit opettajahaaveillesi. 
Tässä on mietitty ihan jo sitä, 
että ei kannata koulutta pelkkää 
latinanopettajaa, koska silloin 
opiskelija koulutettaisiin mitä 
suurimmalla todennäköisyydellä 
työttömäksi. Latinan pääaine-
opiskelijoita hyväksytään opet-
tajankoulutukseen vuosittain 
vain yksi, mutta koska opintoja 
ei tarvitse aloitta heti, käy joskus 
niinkin mukavasti, että samana 
vuonna pedagogisia eksyy 
suorittamaan joku muukin. Kreikan 
pääaineopiskelijana puolestaan et 
voi päästä peruskoulun ja lukion 
aineenopettajakoulutukseen, mut-
ta sinun on mahdollista hakea 
aikuisopetuksen puolelle. En nyt rupea 
kuitenkaan esittämään hakuasioiden 

asiantuntijaa, vaan kehotan 
etsimään lisätietoja muilta tahoilta. 

Ja sitten itse opintoihin. 
Latinan pääaineopiskelijat jaetaan 
opettajaopinnoissa samoihin 
ryhmiin muiden vieraiden kielten 
opettajaopiskelijoiden kanssa. 
Koska ymmärrettävästi kaikki 
muut ryhmissä opiskelevat eläviä 
ja puhuttuja kieliä, joille on 
kaikenlaista opetusmateriaalia 
tarjolla pilvin pimein, jäävät 
latinistit hieman paitsioon. 
Latinalle ei ole räätälöity mitään 
omia kokonaisuuksia eikä edes 
kokonaisuuksien osia, joten jos 
et opiskele myös jotain toista 
vierasta kieltä, joudut ajoittain 
myöntämään, että eihän tästäkään 
ole minulle mitään hyötyä, mutta 
tehdään nyt kuitenkin, kun kerta on 
pakko. Mutta kyllä siitäkin selviää 
ja suuri osa asioista on kuitenkin 
sovellettavissa myös latinaan. 

Opettaja oppilaineen. Roomalainen hautareliefi Neumagenista, n. 180–185 jKr.  
Rheinisches Landesmuseum Trier. Kuva: Wikipedia/Shakko.



9Rostra 2/2017

5. Jokaiselta opettajaopiskelijalta vaaditaan suurta sisäistä paloa. 

Ei vaadita. Piste. 
Mutta kuten kaikessa, myös opettajaopinnoissa ja opettamisessa on 

apua siitä, jos tuntee intoa ja halua tehdä juuri sitä, mitä ikinä tekeekin. 
On kuitenkin muistettava, että myös opettajan ammatti on vain ammatti, 
johon voi suhtautua työnä. Sen ei tarvitse olla kutsumus eikä sille tarvitse 
omistaa koko elämäänsä ja silti homman voi hoitaa kotiin ja vieläpä 
kunnialla. Varsinkin opettajaopintojen alussa opiskelijoille toitotetaan 
joka tuutista siitä sisäisestä palosta, joka meissä asuu, mutta jos rehellisiä 
ollaan, suurella osalla opettajaopiskelijoista ei moista roihua sydämessä 
ole. On toki paljon niitä, jotka ovat haaveilleet opettajuudesta koko ikänsä 
ja hyvä niin, mutta paljon on myös niitä, jotka vain tulivat nyt hoitamaan 
nämäkin opinnot kaiken varalta ja kokeilemaan, miltä opettamien voisi 
tuntua. Osa löytää sisäisen opettajansa opintojen aikana ja osa hautaa sen 
niin syvälle kuin vaan pystyy. Kokeilla siis kannattaa, jos siltä yhtään 
tuntuu. Eihän sitä kuitenkaan koskaan etukäteen tiedä. 
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Nykyiseen työhöni päädyin 
yliopiston vastavalmistuneiden 
maistereiden työllistymis-
ohjelman kautta, johon 
liittyy uravalmennusta eli 
työnhakutaitojen kehittämistä. 
Ohjelmassa on itsetuntemuksen 
kehittämistä erilaisten pienryhmä-
harjoitusten avulla, työnhaun 
asiakirjojen hiomista ja mm. 
LinkedInin mahdollisuuksien 
pohtimista. 

LinkedInistä todettakoon, 
että hiljattain törmäsin 
Duunitorin tekemään kansalliseen 
rekrytointitutkimukseen, johon 
oli vastannut pitkälti toista sataa 
alan ammattilaista. Olin yllättynyt 
siitä, että kuinka moni rekrytoija 
käyttää LinkedIniä rekrytoinnin 
tukena: reilusti yli puolet koki sen 
olevan hyvin tärkeässä roolissa 
tehtävien täytössä ja kaikista 
rekrytointikanavista se koettiin 
tärkeimmäksi. 

Toinen kyseisestä tutkimuk-
sesta esiin nouseva piirre on se, 
mitkä asiat koetaan tärkeäksi 

uutta ihmistä rekrytoitaessa. 
Korkeimmalla listassa on 
motivaatio, joten hakemusta 
kirjoittaessa kannattaa oikeasti 
miettiä miksi hakee kyseistä 
tehtävää. Yliopisto-opiskelijan 
kannalta surullista on koulutuksen 
sijoittuminen vasta kymmenennelle 
sijalle. Tämä ei tietysti tarkoita, 
ettei kannata kouluttautua. Etenkin 
asiantuntija-tason tehtävissä ylempi 
korkeakoulututkinto on edellytys 
tai vähintäänkin lasketaan eduksi. 

Suosittelen lämpimästi 
kaikille tutustumista LinkedIniin 
ja rakentamaan profiiliaan jo 
opintojen aikana. Vähittäinen 
profiilin rakentaminen ja parantelu 
sekä verkoston rakentaminen 
on huomattavasti helpompaa 
kuin vasta tarpeen vaatiessa. 
Verkostoaan rakentaessa kan-
nattaa kainostelematta pyytää 
kontakteiksi kaikki, joiden kanssa 
on vähääkään tekemisissä opintojen 
tai työuran aikana. Itse havahduin 
LinkedInin mahdollisuuksiin 
vasta työttömyyden kynnyksellä ja 

Työmarkkinoiden tyrskyävät aallot on nyt hetkeksi kesytetty 
ja sankarinne voi keskittyä työn tekoon ja omien urataitojen 
kehittämiseen. Tähän yliopisto tarjoaakin mitä parhaimmat 
työvälineet uravalmennuksen ja ryhmämentoroinnin 

muodossa. 

Ἐπὶ ἐργασιῶν πόντον
Lauri Lönnström
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tyhjälle pohjalle joutui näkemään 
paljon vaivaa saadakseen 
rakennettua verkostoaan ja 
miettiessään omia taitojaan. 

Yliopiston urapalveluita 
kannattaa hyödyntää ja käyttää 
muitakin mahdollisuuksia saada 
tukea omaan työnhakuun ja esim. 
ansioluettelon tai CV:n hiomiseen. 
Ai mitä eroa on näillä kahdella? 
Täytyy myöntää, ettei tämä ole 
aina itsellenikään ollut selvää. 
Aina työpaikkailmoituksistakaan 
ei voi olla varma kumpaa oikeasti 
halutaan, etenkin jos taustalla ei 
ole rekrytoinnin ammattilaista. 

Ansioluettelo on se, mitä 
usein kutsutaan CV:ksi eli listaus 
työhistoriasta, tutkinnoista ja 
muista taidoista ja pätevyyksistä. 
Ansioluettelo. CV sisältää 
viimeisimmät tai keskeisimmät 
osat näistä ja lisäksi lyhyen 
kuvauksen omista vahvuuksista 
muutamalla lauseella kuvailtuna. 
CV:n tarkoitus on antaa parempi 
yleiskuva henkilöstä työntekijänä ja 
työyhteisön jäsenenä ja on ikään kuin 
hakemuskirjeen ja ansioluettelon 
yhdistelmä. CV soveltuu hyvin 
avoimeksi hakuasiakirjaksi, jolloin 
on tärkeämpää antaa työnantajalle 
yleiskuva itsestään eikä hakea 
tiettyihin työtehtäviin. Eron 
voisi kiteyttää näin: ansioluettelo 
on hakemuksen liite ja CV on 

itsenäinen hakuasiakirja. 
Nyt siihen 

ryhmämentorointiin. Tarkempia 
tietoja en ole vielä saanut, mutta 
tarkoitus on monialaisissa 
asiantuntijaryhmissä kehittää 
kaikkien osallistujien taitoja 
asiantuntijatyössä. Ensimmäinen 
tapaaminen saatiin lopulta sovittua 
toukokuun puolivälin tienoille, 
joten kauaa ei enää tarvitse 
arvuutella. Jään mielenkiinnolla 
odottamaan tulevaa. 

Omalla kohdalla tämä kevät 
ja tuleva kesä ovat erinomaista aikaa 
kehittää omaa itsetuntemusta, 
työtaitoja ja työnhakutaitoja. 
Toistaiseksi on kuitenkin syytä 
keskittyä nykyisiin töihin ensi 
lukuvuoden lukujärjestysten 
suunnittelun parissa. Entistä 
suuremmalla syyllä, koska sain 
hiljattain kuulla, että työt ovat 
jatkumassa vuoden loppuun. Jälleen 
uusi osoitus nykyisten töiden 
kunnolla tekemisen tärkeydestä. 

Uusia mahdollisuuksia voi 
kuitenkin tarkkailla samalla aina, 
kun aika sallii. Ehkä ensi kerralla 
on jo jotain uutta kerrottavaa. 
Kohtaamme jälleen kesän jälkeen. 
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Kysymys: Käytän välillä 
Bornemann-Rieschiä ja Kaegia 
sekaisin, välillä haen pikaisen 
fiksin Perseuksesta. Onko 
tällainen sekakäyttö vaarallista? 
Onko näiden uusien synteettisten 
käyttö turvallista? Haluaisin 
kokeilla myös TLG:n muokattua 
hakua, mutta pelkään sen olevan 
liikaa.
Nimim. Poika_Pellasta_356

Hei Poika_Pellasta_356!
Ensimäiseksi täytyy varmistaa, 
minkä Kaegin käytöstä on kyse? 
Mikäli turvaudut päivittäin Tri. 
Charles Kaegin apuun, tarvitsen 
ehkä toisenlaista apua kysymyksiisi 
kanssa.

Yleensä biologiset lähteet 
sopivat hyvin elimistöön, 
eivätkä aiheuta yhteis- tai 
hauttavaikutuksia. Synteettisten 
lähteiden kanssa on noudattava 
varovaisuutta, helposta saata-
vuudesta huolimatta. Kannattaa 
kuitenkin pitää mielessä, että 
liiallisina annoksina mikä tahansa 

aine on myrkkyä. 
Mikäli sinua huolestuttaa 

päivittäinen synteettisten saanti, voin 
tarkistaa sen etanolisietokokeella. 
Mikäli elimistö on valmis 
vastaanottamaan tavallista 
runsaammin etanolia, on ehkä 
syytä huolestua ja jopa pitää 
lyhyen tauon sekä biologisten, että 
synteettisten käytöstä. 

Huomaathan, että 
etanolisietokoe saattaa aiheuttaa 
viivästynyttä herkkyysreaktiota. 
Apuna siihen suosittelen 
suomalaista Catapult Cat-
valmistetta (saatavilla apteekeista) 
ja oireenmukaista hoitoa.

Dr. Kaegi is a board-certified psychiatrist 
in private practice.  He has over 30 years of 
experience providing hospital and out-patient 
treatment for all adult psychiatric conditions.

Dr. Kaegi focuses on diagnostic evaluation, 
consultation and medication management for:

Attention deficit disorder
Bipolar disorder
Anxiety disorders
Depression/Mood disorders
Schizophrenia
Substance Abuse

Farmanistin Palsta
RostRan toimitusta lähestyi taannoin salaperäinen Farmanisti, 
joka tarjosi apujaan lehtemme lukijakunnalle. Jos mieltäsi siis 
askarruttaa esimerkiksi Ars Grammatican päiväannostus tai 
ACIn nautintoajankohta, lähetä kysymyksesi Päätoimittajalle 
nimimerkillä tai ilman! Farmanisti ei ota vastuuta. Mistään. 

(Eikä muuten ota Päätoimittajakaan.) 
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Antiikin kielten ja kulttuurien opetus 2017 - 
2018 

Kielten kandiohjelman yhteiset opinnot 

Uudessa koulutusohjelmassa aloittavien tulee suorittaa kielitieteen 
ja kirjallisuustieteen johdantokurssit sekä kolme muuta KIK-400 
opintojaksoa oman valinnan mukaan.

Syksy 2017
KIK-401 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi, 1.-2. periodi, 
Kittilä & Vainio
TTK-YL110 Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 1.-2. periodi, 
Vanhanen
KIK-405 Introduction to Computational Linguistics, 1. periodi, Tiedemann

Kevät 2018
KIK-402 Kieli yhteiskunnassa ja kulttuurissa, 3. periodi, Gruzdeva
KIK-406 Kielen oppimisen näkökulmia, 3.-4. periodi, Aunio

Latina
Syksyllä 2017 alkava opetus 
Perusopinnot 
Latinan täydennyskurssi, 1. periodi, Sarasti-Wilenius 
KIK-LA111 Latinan alkeiskurssi 1, 1. periodi, Sarasti-Wilenius 
KIK-LA111 Latinan alkeiskurssi 2, 2. periodi, Sarasti-Wilenius 

Aineopinnot 
KIK-LA211 Latinalainen metriikka, 1. periodi, Sarasti-Wilenius 
KIK-LA211 Latinan kielen harjoituskurssi, 1.–2. periodi, Luhtala 
KIK-LA222 Latinan metriikan ja kielen harjoituskurssi (Cicero), 2.   
periodi, Luhtala 
KIK-LA222 Catulluksen runoja, 2. periodi, Leiwo 
KIK-LA229 Proseminaari, 1.–4. periodi, Luhtala 
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Syventävät opinnot 
KIM-LA303 Latinan laajempi kielioppi, 1. periodi, Luhtala 
KIM-LA307 Roomalainen historiankirjoitus, 1. periodi, Salomies 
KIM-LA320 Seminaari, 1.–4. periodi, Salomies 

Keväällä 2018 alkava opetus 
Perusopinnot 
KIK-LA112 Latinan jatkokurssi, 3.–4. periodi, Sarasti-Wilenius 
KIK-LA113 Praktikum, 3.–4. periodi, Sarasti-Wilenius 

Aineopinnot 
KIK-LA212 Latinan tuottaminen, 3.–4. periodi, Luhtala 

Syventävät opinnot 
KIM-LA306 Roomalainen runous, 3. periodi, Salomies 
KIM-LA308 Jälkiklassista latinaa: Petronius ja latinan kielen variaatio,  
3. periodi, Halla-aho 
KIM-LA331 Kääntäminen, 3.–4. periodi, Luhtala 
KIM-LA332 Latinan historiallinen äänne- ja muoto-oppi, 3. periodi, 
Leiwo 
KIM-LA342 Keisariajan runoutta, 4. periodi, Salomies 

Antiikin kreikka 
Syksyllä 2017 alkava opetus 
Perusopinnot 
KIK-AE111 Antiikin kreikan alkeiskurssi, 1.–2. periodi, Purola (Avoin 
yliopisto) 
Johdatus tekstinlukuun, 1. periodi, Jakola 

Aineopinnot 
KIK-AE211 Kielioppi ja metriikka I, 2. periodi, Sironen 
KIK-AE221 Helppoa proosaa, 2. periodi, Sironen 
KIK-AE223 Sofokles: Antigone, 2.–3. periodi, Kajava 
KIK-AE229 Proseminaari, 1.–3. periodi, Leiwo 
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Syventävät opinnot 
KIM-AE306 Myöhäisantiikin runoutta ja metriikkaa, 1.–2. periodi, 
Henriksson 
KIM-AE320 Seminaari, 1.–4. periodi, Kajava 

Keväällä 2018 alkava opetus 
Perusopinnot 
KIK-AE112 Antiikin kreikan jatkokurssi, 3.–4. periodi, Vierros & 
Dahlgren 
KIK-AE113 Antiikin kreikan praktikum, 4. periodi, Korhonen 

Aineopinnot 
KIK-AE211 Kielioppi ja metriikka II, 3. periodi, Sironen 
KIK-AE212 Syntaksi, 3.–4. periodi, Leiwo 
KIK-AE221 Herodotos, 4. periodi, Sironen 
KIK-AE221 Platon: Ion, 3. periodi, Sironen 
KIK-AE222 Homeros, 3.–4. periodi, Sironen 

Syventävät opinnot 
KIM-AE354 Kielikontaktin tutkiminen kirjallisista lähteistä, toukokuu 
2018, Dahlgren 

Antiikin kulttuuri 
Syksyllä 2017 alkava opetus 
KIK-AY122 Antiikin uskonnot ja mytologia, 1. periodi, Kajava 
KIK-AY126 Antiikin taidehistoria, 1. periodi, Pietilä-Castrén 
KIK-AY127 Rooman topografia, 2. periodi, Pietilä-Castrén 
KUKA-AN504 Antiikin kulttuurin aineistojen harjoituskurssi, 1.–2. 
periodi, Pietilä-Castrén 

Keväällä 2018 alkava opetus 
KIK-AY123 Antiikin perintö eurooppalaisissa kielissä ja kulttuureissa, 
3.–4. periodi, Luhtala, Sarasti-Wilenius, Pietilä-Castrén, Vierros & 
Leiwo 
KUKA-AN502 Klassinen ja hellenistinen Kreikka, 3. periodi, Pietilä-
Castrén 
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KUKA-AN503 Rooman tasavalta ja keisariaika, 4. periodi, Pietilä-
Castrén 
Klassillisen arkeologian proseminaari, 3.–4. periodi, Pietilä-Castrén 

Muuta opetusta 
Nykykreikka: 
KIK-EL101 Nykykreikan peruskurssi, 1.–2. periodi, Hyvönen 
KIK-EL102 Nykykreikan jatkokurssi, 1.–2. periodi, Hyvönen 
Nykykreikan opintopiiri, 1. periodi, Leiwo 

Taidehistoria: 
KUKA-TA220 Antiikin roomalaiskatsoja ja taide, 1.–2. periodi, Hakanen 

Historia: 
HISK-120 Antiikki ja keskiaika, 1. periodi, Lahtinen, Niskanen & 
Hänninen 
HISK-120 Antiken och medeltiden, 1. periodi, Forsén & Vainio 
HISK-213 The Empire Strikes Back: A Survey of the Role of Empires in 
World History, 3.–4. periodi, Forsén 
HISK-221 Demokratia antiikin Ateenasta Ranskan vallankumoukseen, 3. 
periodi, Saastamoinen 

Filosofia: 
FILK-S111 Introduction to the History of Philosophy: Ancient Philosophy, 
1. periodi, Macher, Uygun Tunc & Wagner 
FILK-S202 Vetenskap och filosofi I antiken, 3.–4. periodi, von Plato 

Estetiikka: 
TTK-ES221 Platonin filosofia ja estetiikka, 3.–4. periodi, Kuisma 


