HISTORIA
Suoritusjärjestys
Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Suositeltava järjestys HI1-HI2-HI3 ja HI5-HI4.

Pakolliset kurssit
HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Keskeiset sisällöt:
Esihistoria ja pyyntikulttuurin aika , ihmisen kehitysvaiheet ja keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa.
Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset, työnjako sekä suurten jokilaaksojen korkeakulttuurit. Välimeren
talousalue antiikin aikana, Kreikan talouselämä, Rooman maailmanvalta ja antiikin ajan tekniikka. Keskiajan
talous- ja yhteiskuntajärjestelmä, löytöretket ja maailmantalouden syntyminen. Teollistuva maailma ja sen
ympäristövaikutukset sekä globaali kulutusyhteiskunta.

HI2 Eurooppalainen ihminen
Keskeiset sisällöt:
Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen
maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä alkaen
antiikin ja keskiajan kulttuurista. Uuden ajan murros: renessanssi, uskonpuhdistus, barokki, rokokoo ja
valistus. 1800-luku oli porvariston ja aatteiden vuosisata. Siitä edetään 1900-luvulle kulttuurien
pirstoutumiseen populaarikulttuuriksi ja massaviihteeksi.

HI3 Kansainväliset suhteet
Keskeiset sisällöt:
Kurssilla käsitellään 1800-luvulta lähtien kansallisvaltioiden syntyä ja niiden valtapolitiikkaa. Ensimmäinen maailmansota, sotien välinen aika ja toinen maailmansota, eurooppalaiset
ääriliikkeet, demokratian kriisi ja kansanvainot. Kylmän sodan vaihe ja sen jälkeinen maailmanpolitiikka.
Islamilainen maailma, kolmas maailma, ja uusi kansainvälinen valta-asetelma.

HI4 Suomen historian käännekohtia
Keskeiset sisällöt:
Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta
kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Ruotsin ajan perintö, vallanvaihdos
Venäjän alaisuuteen, suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen
murros, sortokaudet ja Suomen itsenäistyminen. Sisällissota, demokraattisen tasavallan rakentuminen,
joutuminen suursotaan, sotavuodet, sodista selviytyminen, jälleenrakentaminen ja ulkopolitiikan muutos sekä
hyvinvointivaltion rakentaminen.

Syventävät kurssit
HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
Keskeiset sisällöt:
Suomen esihistoria, liittyminen Ruotsiin, keskiaika, sääty-yhteiskunnan synty, asutus, elinkeinot,
uskonnolliset ja poliittiset muutokset. Uuden ajan tulo, uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen,
suurvaltasodat. Vapauden aika ja kustavilainen aika. Kansallisen tietoisuuden ensi askeleet ja 1700-luvun
uudistukset.

HI6 Kulttuurien kohtaaminen
Keskeiset sisällöt:
Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun kulttuuripiirin ominaispiirteitä ja nykyaikaa, sekä kulttuurien välistä
vuorovaikutusta. Kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: Afrikka, arktiset kulttuurit, Australian ja
Oseanian alkuperäiskulttuurit, Intia, islamin maailma, Japani, Kiina, Korea, Latinalainen Amerikka tai
Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.

