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B. KURSSIN VAIHTOEHTOISIA SUORITUSTAPOJA

OPISKELIJOILLE MONISTETTAVAKSI:

D. Lehtiseurantatyö

Artikkelien analysointi:
Kirjoita lyhyt kuvaus artikkelista ja käsittele esimer-
kiksi seuraavia asioita:

• Mitä artikkeli käsittelee ja miten se liittyy 
uskontoon? Muistele esim. miten uskonto 
määritellään ja linkitä artikkeli määritelmiin: 
liittyykö se uskoon ihmistä suurempaan 
voimaan/pyhään/elämän peruskysymyksiin 
vastaamiseen?

• Pohdi, miksi artikkeli on kirjoitettu.

• Miten uskonnon ulottuvuudet tulevat artikke-
lissa esille? Käy artikkeli läpi ulottuvuus 
ulottuvuudelta: ilmeneekö siinä kokemuksen 
ja tunteen ulottuvuus / materiaalinen ulottu-
vuus / myytit ja kertomukset / rituaalit ja 
käytännöt / oppi ja filosofia / etiikka ja säädök-
set / yhteisöt ja instituutiot? Jos ei, niin 
kommentoi: opillinen ja filosofinen / myytti-
nen ja kertomuksellinen jne. ulottuvuus ei käy 
ilmi. Jos ulottuvuus näkyy artikkelissa, kerro, 
miten. Esimerkiksi ”Käsittelemässäni evanke-
lis-luterilaisen kirkon diakoniatyötä koskevassa 
artikkelissa uskonnon institutionaalinen 
ulottuvuus näkyy selvästi. Kirkon rooli…”

• Miksi valitsit kyseisen artikkelin?

• Kirjaa ylös myös kommentit artikkelista ja 
omat mielipiteesi.

Tämän jälkeen:
Kirjoita keräämiesi artikkelien ja tekemiesi analyy-
sien pohjalta essee ”USKONTO MEDIASSA” (rivin-
väli: 1,5, fontti: 12, tai kirjoita käsin: A4, pienet 
ruudut, jokaiselle riville).

Lehtiseurantatyö  
 mihin uskonto vaikuttaa?
Työn tarkoituksena on luoda kuva siitä, miten uskon-
to näkyy mediassa ja käsitellä sitä, miten  uskonto 
vaikuttaa kulttuuriin ja kulttuuri uskontoon. Kurssin 
aikana seurataan sanoma- ja aikakauslehtiä, TV:tä, 
internetiä… ja leikataan talteen viisi uskontoon liit-
tyvää artikkelia. Tehtävänä on koota mahdollisim-
man monenlaista materiaalia:

• uutisia

• henkilökuvia, sarjakuvia, kuolin- hää- ja 
kasteilmoituksia jne.

• raamatullisia sanontoja ja kielikuvia esim. 
otsikoissa, mainoksissa ja urheiluselostuksissa

• esimerkkejä eri uskonnoista

• (lähestulkoon) mitä tahansa materiaalia, jonka 
katsot liittyvän (mihin tahansa) uskontoon

Jos aineistonasi on esimerkiksi kuolinilmoitus tai sar-
jakuva, niitä tulee olla  vähintään 3 kappaletta. Eli 
esimerkiksi 3 sarjakuvaa/kuolinilmoitusta/kaste- 
hää- kihlausilmoitusta = yksi artikkeli.

Jos työsi perustuu esimerkiksi tv-uutisiin, kirjoita: 
Lähde: uutiset, kanava YLE1, ke 13.12.2009 klo 20.30. 
Jos käytät nettipohjaista aineistoa: mainitse ajankoh-
ta, jolloin luit artikkelin. (Lähde: internet, 15.12.2009 
klo 17.30, sivu se ja se.)

Jos olet epävarma, tarkista opettajalta, soveltuuko 
valitsemasi artikkeli aihepiiriin. Säilytä artikkelit: ne 
esitellään kurssin lopussa.

Kurssin lopussa opiskelijat esittelevät artikkelit 
pienryhmissä toinen toisilleen minkä jälkeen ryh-
mien artikkeleista valitaan 13 esiteltäväksi koko 
luokalle.


