
TaiTeiden ja kulTTuurin TuTkimuksen laiTos
jyväskylän yliopisTo

 ▪ Taikun www-sivut: 
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku 

 ▪ Taikun FB-sivut: 
https://www.facebook.com -> Taiteiden-ja- 
kulttuurin-tutkimuksen-laitos-JY

 ▪ Juha Teppo (juha.teppo@jyu.fi) 
Heli Niskanen (heli.m.niskanen@jyu.fi)

 ▪ Sivuainetarjontaan voi tutustua osoitteessa:  
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opiskelijoille/
oppaat/sivuaineopas

kannen kuva: jussi jäppinen / jy
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millaisia opinToreiTTejä voi valiTa?

miTen pääsee opiskelemaan?

millaisTa opiskelu käyTännössä on?

millaisia oppiaineiTa on Tarjolla?

mikä oppiaine? mitä opetetaan? mihin opiskelijat työllistyvät?
kirjallisuus • nykykirjallisuus, kirjallisuuden  

yhteys yhteiskuntaan, 
filosofaan ja teknologioihin

• kirjallisuuden teoria ja muodot 
sekä niiden historia ja 
poliittisuus

• opinnoissa sivutaan myös 
kirjallisuuden lähialueita, kuten 
mediaa ja kuvataiteita

• äidinkielen opettajaksi
• kirjallisuuden tutkijaksi
• kustannusalalle
• kirjastoalalle
• kirjallisuus- ja teatteri- 

kriitikoiksi
• kulttuuritoimen tehtäviin

Taidehistoria • taideteosten ilmiasu, aihemaail-
ma ja merkitys

• taiteen tekijöiden ja teosten 
yhteys historiaan, taidemaail-
maan, yleisöön ja yhteiskuntaan

• visuaalisen kulttuurin 
ilmiöt kuten luonnonmaisema, 
rakennettu ympäristö ja muu 
esinemaailma

• asiantuntija-, 
suunnittelu-, hallinto- 
ja johtamistehtäviin 
kulttuuriorganisaatioihin 
(korkeakoulut, kau-
punkien kulttuuritoimi, 
järjestöt, projektit) 

• tutkijaksi

Taidekasvatus • miten ihmiset luovat ja 
vastaanottavat taidetta yksilöinä  
ja yhteisöinä

• arjen ja ympäristön estetiikkaan 
kuuluvat ilmiöt

• taiteen hyödyntäminen 
esimerkiksi opetuksessa, kou-
lutuksessa, kulttuurilaitoksissa, 
työelämässä ja  
hoitoympäristöissä

• kulttuuri- ja taide- 
hallinnon asiantuntija- 
tehtäviin

• media- tai museoalalle
• kulttuurituottajaksi
• tutkijaksi

Museologia • miksi ihminen keräilee
• miksi museot syntyivät ja miksi 

ne muuttuvat
• kuinka yksilö ja yhteisö hahmot-

taa ja hallitsee ajallista ja 
alueellista ympäristöään

• kulttuuri- ja luonnon- 
perinnön asiantuntija- 
tehtäviin muisti- 
organisaatioissa        
(museot, arkistot) 

• tutkijaksi
Hungarologia • Unkarin kulttuurin ja kielen  

tuntemus
• oman alan unkari- 

asiantuntijuus

• itäisen keski-euroopan 
tutkimukseen ja siihen 
liittyviin asiantuntija- 
tehtäviin (yrityksissä, 
mediassa, suur- 
lähetystöissä, 
kansalaisjärjestöissä)

jos haet päävalinnassa taidehistorian ja taidekasvatuksen hakukohteeseen, voit valmistua:

 ▪ filosofian maisteriksi taidehistoriasta tai
 ▪ filosofian maisteriksi taidekasvatuksesta tai

kandidaattivaiheen jälkeen voit hakea filosofian maisterin tutkinto-oikeutta myös museo- 
logiaan, arkistonhallinnan maisteriohjelmaan, kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteri- 
koulutukseen tai hungarologiaan.

jos haet päävalinnassa kirjallisuuden hakukohteeseen, voit valmistua: 

 ▪ filosofian maisteriksi kirjallisuudesta tai
 ▪ filosofian maisteriksi kirjallisuudesta, linjana kirjoittaminen, tai

kandidaattivaiheen jälkeen voit hakea filosofian maisterin tutkinto-oikeutta myös arkiston-
hallinnan maisteriohjelmaan tai hungarologiaan.

jos haet päävalinnassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutuksen (pääaineena 
kirjallisuus) hakukohteeseen, voit valmistua: 

 ▪ filosofian maisteriksi kirjallisuudesta tai 
 ▪ filosofian maisteriksi kirjallisuudesta, linjana kirjoittaminen.

Opinnot antavat sinulle äidinkielen aineenopettajan kelpoisuuden.

Ylioppilaaksi valmistuvat hakevat pääsääntöisesti päävalinnan kautta, jolloin tavoitteena on 
kandidaatin ja maisterin tutkinto. Vuonna 2014 päävalinnassa hakukohteita ovat 

 ▪ taidehistoria ja taidekasvatus
 ▪ kirjallisuus
 ▪ äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutus (pääaineena kirjallisuus).

innostavaa, itsenäistä ja ihmeellistä!

Opintojen alussa painottuvat pääaineen opinnot – ensimmäisenä lukuvuonna luetaan 
omasta pääaineesta perusopinnot ja jonkin verran aineopintojakin. kurssit ovat 
pääsääntöisesti luento- ja lukupiirikursseja, mutta myös itsenäisempiä opintosuorituksia 
kuten tenttejä ja esseitä tehdään.

opintojen edetessä syvennetään pääaineen osaamista ja valitaan sivuaineita, jotka 
tukevat omia työllistymistavoitteita. Jyväskylän yliopistossa ja humanistisessa tiedekun-
nassa on runsas valikoima vapaita sivuaineita, joita voi opiskella. lisäksi monia sivuaineita 
pääsee opiskelemaan sivuainehaun kautta. Monella opiskelijalla opintoihin kuuluu myös 
opiskelijavaihto tai harjoittelu. 

Opinnot huipentuvat itsenäiseen opinnäytteeseen eli pro gradu -tutkielmaan, joka tarjoaa 
mahdollisuuden perehtyä erityistematiikkaan tai -aiheeseen.

lisäksi Taikussa on mahdollisuus
 ▪ valita kirjoittamisen linja kirjallisuuden syventävissä opinnoissa
 ▪ suorittaa jatko-opinnot (tohtorin tutkinto) pääaineena digitaalinen kulttuuri tai 

nykykulttuurin tutkimus.


