
Ortodoksinen uskonto 
 

Valtakunnalliset pakolliset opinnot 
 
UO1: Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op 
Keskeiset sisällöt 
- uskonnollisuus ja uskonnot yleisinhimillisenä ilmiönä  
- maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä 

uskonnonvapaus ihmisoikeutena 
- uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia  
 uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä 
- kristinuskon synty ja leviäminen, kirkolliskokoukset ortodoksisen kirkon opin, etiikan ja  
 ihmiskuvan muotoutumisen perustana  
- kristikunnan jakaantuminen ja sen vaikutukset 
- juutalaisuuden ja islamin oppi, etiikka ja elämäntapa  
- juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys  
 länsimaiselle kulttuurille 
- pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja  
 islamissa 
- ortodoksisen kirkon, juutalaisuuden ja islamin kohtaamiset 
 
UO2: Ortodoksisuus maailmassa, 2 op 
Keskeiset sisällöt 
- ortodoksisen kirkon opillisten perusteiden sekä hengellisen elämän vaikutus kulttuuriin ja  
 ihmisten arkeen  
- ortodoksisen paikalliskirkkokäsitteen muodostuminen 
- Bysantin kirkko ja luostarilaitos itäisen kristillisyyden lähteenä ja sen yhteiskunnalliset  
 vaikutukset 
- ortodoksiset kirkot Euroopassa ja muilla mantereilla sekä niiden paikalliset erityispiirteet 
- orientaaliset ortodoksiset kirkot 
- läntinen kristillisyys, katolinen kirkko, protestanttiset kirkot ja karismaattinen kristillisyys sekä  
 niiden erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnallinen vaikutus  
- ajankohtaisia ortodoksisuuteen ja muuhun kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja 
- ortodoksiset kirkot ja ekumeeninen liike sekä uskontodialogi 
 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
UO3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op 
Keskeiset sisällöt  
- hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja 
 vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan, Intian nykypäivän uskontotilanne 
- jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet 
- buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja  
 keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin 
- Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus  
 kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan, Kiinan nykypäivän uskontotilanne  
- shintolaisuus sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa 



- Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa 
- luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys 
- uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 
 
UO4: Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op 
Keskeiset sisällöt 
- muinaissuomalaiset uskontoperinteet ja niiden ilmeneminen suomalaisessa  
 kulttuuriperinnössä 
- kristinuskon tulo Suomeen ja luostarien vaikutus ortodoksisuuteen Karjalassa 
- ortodoksit lännen ja idän välissä, autonominen Suomen ortodoksinen kirkko ja  
 suuntautuminen suomalaiseen yhteiskuntaan 
- kielelliset ja kansalliset ortodoksiset vähemmistöt Suomessa 
- luterilainen ja katolinen kirkko sekä muita uskonnollisia yhteisöjä Suomessa 
- kristinusko suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajana Suomessa eri aikoina 
- uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa,  
 uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina sekä uskonto yksilöiden ja perheiden  
 elämässä ja tapakulttuurissa  
- uskonnon rooli etnisten ja kielellisten vähemmistöjen elämässä Suomessa 
- uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa 
Osana moduulia voidaan toteuttaa sosiaalinen vapaaehtoistyöhön liittyvä projekti tai perehtyä 
jonkin ortodoksisen järjestön toimintaan. 
 
UO5: Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op 
Keskeiset sisällöt 
- uskontojen ja taiteen vuorovaikutus ja uskontojen merkitys taiteen kehityksessä 
- uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa 
- ortodoksisen taiteen muodot: kirkkomusiikki, ikonitaide, arkkitehtuuri, hymnografia 
- Raamatun kertomusten ja kristillisen opin tarkastelu taiteen eri muotojen avulla 
- uskontojen ja erityisesti ortodoksisuuden ilmeneminen tämän päivän taiteessa 
 
UO6: Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op 
Keskeiset sisällöt 
- uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa 
- uskonnollisen kielen ja symbolien käyttö eri medioissa 
- uskontojen mediajulkisuus ja ortodoksisen kirkon mediamaailma 
- uskonnon käsittely mediassa, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat, uskontojen  
 rooli konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskonnot ja ympäristökysymykset, uskonnot ja  
 eettiset kysymykset, uskontokritiikki 
- tiede, media ja ortodoksisen kirkon eettinen opetus  
Osana moduulia voidaan toteuttaa uskontoon liittyvä mediasisältö, media-analyysi tai 
pienimuotoinen mediaa tarkasteleva uskontoon liittyvä tutkimus. 
 


