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Yhteiskuntahistorian yliopistonlehtori
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman johtaja
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Yliopistopedagogiset palkinnot & ansiot
2014
Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian jäsen
2013
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Magister Bonus – Hyvän opettajan
palkinto
2007
Valtiotieteellisen tiedekunnan hyvän opettajan palkinto

Opetuksen kehittäminen
Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelman suunnittelu ja kehittäminen 2015–
Helsingin yliopiston Iso Pyörä -työryhmä (2015-)
Valtiotieteellisen tdk:n Opetustaitotoimikunta (vakituinen jäsen) 2014–17
Valtiotieteellisen tdk:n Opintoasiaintoimikunta 2012–
Valtiotieteellisen tdk:n Opetuksen kehittämistoimikunta 2007, 2010Yhteiskuntahistorian oppiaineiden tutkintovaatimusten & opetuksen suunnittelu ja kehittäminen
2004–07, 2010–17
Opetus- ja ohjauskokemus
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Sosiaalihistorian syventävä seminaari (sl-2017)
Euroopan muistin paikat – Berliini ekskursio (sl-2017)
Sukupuolten yhteiskunta – kirjalliset tehtävät (sl-2017)
Muutoksen ja menneisyyden tutkimus (sl-2017)
Sosiaalihistorian suuria debatteja (kl-2017)
Kvalitatiiviset menetelmät (kl-2016, kl-2017)
Historian käyttö konflikteissa (kl-2016)
Yhteiskunnan murrokset: transitiot ja jatkuvuus – Berliini-ekskursio (sl-2015, sl.2016)
Muistin politiikka -teemaseminaari (sl-2015)
DDR:n arki ja ostalgia (sl-2015, Riitta Matilaisen kanssa)
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan (kl-2014, kl-2015 tdk:n yhteisen kurssin
vastuuopettaja)
Maisteripraktikum (sl-2014)
Yhteiskuntahistoriallinen tutkimus ja tiedonhankinta (sl-2014, sl-2015, sl-2016)
Taudit, terveys ja kansakunta – tutkivan oppimisen kurssi (kl-2014)
Kriisit – tutkivan oppimisen kurssi (sl-2013)
Kylmän sodan arki (sl-2013, Katalin Miklossyn kanssa)
Nuoret ja sukupolvet – tutkivan oppimisen kurssi (kl-2013)
Ruoka yhteiskuntahistoriassa – tutkivan oppimisen kurssi (kl-2013)
Väestö, politiikka ja kansalainen (kl-2012, sl-2012, sl-2014)
Synkän historian turistit (sl-2011, kl-2014)
Yhteiskuntahistorian metodit ja tiedonhankinta (sl-2011, sl-2012, sl-2013)
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Yhteiskuntahistorian metodityöpaja (kl-2006, kl-2007, kl-2011, kl-2012, kl-2013, kl2014, kl-2015)
Talous- ja sosiaalihistorian proseminaari (sl-2010, kl-2011)
Valokuva yhteiskuntahistoriallisessa tutkimuksessa (Antti Häkkisen kanssa, kl-2007)
Etnisyys, luokka ja sukupuoli maailmantalouden suhdanteissa – teollisuusmetropolin
1900-luku (sl-2006)
Sukupuolten yhteiskunta -teemaseminaari (kl-2006)

Lisäksi olen suunnitellut ja koordinoinut useita kursseja ja pitänyt lukuisia yksittäisiä luentoja,
myös englannin kielellä.

Ohjauskokemus
- ohjattuja valmistuneita pro graduja 7
- pro gradu -tutkielmien arviointeja noin 50 (12/2017)
- väitöskirjaohjattavia 2, valmistuneita 2
- väitöskirjan esitarkastus 2
Tiedekuntatentit & erilliset esseesuoritukset
-vuosina 2005–07, 2010–17 yli 2 500 ilmoittautunutta opiskelijaa

Yliopisto-opintojen tutkimus
Helsingin yliopiston opiskelijakirjasto: 150-vuotisen kirjaston tutkimushanke 2007–10
• Kuusi, H.: Lainatut, viivatut, tentityt. Ylioppilaskunnan kirjasto / Helsingin yliopiston
opiskelijakirjasto 1858–2009. SKS 2011, 470s.

