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Mikä on KUMU?

• Jyväskylän yliopiston uusi, 
täysin uniikki tutkinto-ohjelma, 
jossa yhdistyvät etnologia, 
antropologia ja 
kulttuuripolitiikka

• Historian ja etnologian laitos 
toteuttaa yhteistyössä 
yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian laitoksen kanssa

• Käynnistynyt tänä syksynä
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KUMU:ssa keskiössä 
ovat kulttuuriset ilmiöt

• traditiot, rituaalit, taide, media, arki, 
yhteisöt, muisti, kerronta, 
kulttuuriperintö, identiteetti, 
sukupuoli, etnisyys, globalisaatio, 
maahanmuutto, vähemmistöt, 
kulttuuri-instituutiot, kulttuuria 
koskeva päätöksenteko…
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• … ja toisaalta yhteiskunnalliset haasteet, 
kuten eriarvoisuus, köyhyys, riippuvuudet, 
osattomuus, väkivalta ja konfliktit

• näitä ilmiöitä tutkitaan haastattelemalla ja 
havainnoimalla ihmisiä, tutkimalla arkistoja, 
mediaa ja verkkoa sekä analysoimalla 
puhetta, tekstiä ja tilastoja
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Miksi KUMU 
perustettiin?

KUMU on vastaus opiskelijoiden 
huoleen työllistymisestä.

Opetuksessa panostetaan 
poikkeuksellisen paljon 
työelämäläheisyyteen ja 
projektityön opetteluun sekä 
työelämän eri trendeihin, malleihin 
ja käytäntöihin.

KUMU varmistaa, että opiskelijoilla 
on työelämäläheistä osaamista ja 
kontakteja työnantajiin, mikä 
auttaa nopeaan työllistymiseen 
valmistumisen jälkeen. 

Lisäksi KUMUn avulla on haluttu 
laajentaa opiskelijoiden 
menetelmällisiä taitoja ja 
näkökulmia kulttuureihin.
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Mitä KUMU tarjoaa kulttuurituottajille?

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa –erillisopintokokonaisuus (25 op) 

• Orientaatio opintoihin 0 op

• Tutkimuksenteon perusteet 15 op
• Kulttuurin käsite ja ilmiö 5 op

• Johdatus tutkimuksen tekemiseen 5 op

• Etnografia, tutkimusetiikka ja aineistonhallinta 5 op

• Kulttuuri ja muuttuva yhteiskunta, valinnaiset opintojaksot 10 op
• Etnopolitiikka eilen ja tänään 5 op

• Muisti, kerronta ja muistin politiikat 5 op

• Teknologiat kulttuurissa 5 op

• Uskonto, mentaliteetit ja maailmankuvat 5 op

• International cultural politics 5 op

• Ajankohtaisia teemoja 5 op

• Sisältö: Opiskelija valitsee opintojakson, joka täydentää hänen osaamistaan ja erikoistumistaan. Valittu jakso voi olla vierailijan 
pitämä kurssi Jyväskylän yliopistossa tai muista oppiaineista valittu opintosuoritus.

Erillissopimuksella voidaan hyväksyä muitakin opintojaksoja. Suoritustapoina kontaktiopetus tai itsenäinen 
työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai oppimistehtävä).
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🡪 Kosketus yliopisto-opiskeluun

🡪 Uusia näkökulmia kulttuurin käsitteeseen: 
kulttuurien tutkimus & taidealat

🡪 Akateeminen kulttuurien ja yhteisöjen 
tutkimus: menetelmät ja eettiset kysymykset

🡪 Tutustumista muutamiin itseä kiinnostaviin kulttuurien 
ja yhteisöjen tutkimuksen osa-alueisiin
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Cultures, Communication and Change 
-englanninkielinen erillisopintokokonaisuus 
vaihto-opiskelijoille (5–20 op)

• Orientation 0 op

• Development ethnology 5 op

• Media, globalisation and social justice 5 op

• International cultural politics 5 op

• Body and Gender 5 op

Erillissopimuksella voidaan hyväksyä muitakin opintojaksoja. Suoritustapoina 
kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (kirjatentti, lukupiiri tai 
oppimistehtävä).
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🡪 Tutustumista 
muutamiin itseä 
kiinnostaviin kulttuurien 
ja yhteisöjen 
tutkimuksen 
osa-alueisiin
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Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

Lisätietoa saat osoitteesta jyu.fi/kumu

Katso myös KUMU-videot yliopiston youtube-kanavalta!

https://www.youtube.com/watch?v=SBRTy9NEiso&list=PLKz7
wRpdcPj9fRmViNahLUgRvVszDkBvz&index=18&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=SBRTy9NEiso&list=PLKz7wRpdcPj9fRmViNahLUgRvVszDkBvz&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SBRTy9NEiso&list=PLKz7wRpdcPj9fRmViNahLUgRvVszDkBvz&index=18&t=0s

