
 

 

Jyväskylän yliopisto 

 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

 
 

 

 

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

Kirjallisuuden valintakoe 2.6.2009 

• Sulje puhelimesi 

• avaa koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 

• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 

• vastaa molempiin kysymyksiin 

• aikaa on kolme tuntia, opettajalinjalla kolme ja puoli tuntia: käytä aika rauhassa vastauksesi mietti-

miseen, jäsentelyyn ja tiivistämiseen 

• kirjoita kumpikin vastaus omalle, erillisille konseptipapereilleen, suomen kielen tehtävään vastataan 

kysymyspaperille 

• muista kirjoittaa kaikkiin vastauspapereihin nimesi, henkilötunnuksesi ja kysymyksen numero 

• yhden vastauksen pituus saa olla korkeintaan yksi konseptiarkillinen (4 sivua) 

• kirjoita vastaukset selvällä käsialalla ja kokonaisilla lauseilla 

• arvostamme hyvää suomen kieltä 

• lähtiessäsi: 

o palauta vastauspaperit salin etuosaan 

o vastaukset eri pinoihin 

o kysymyspaperia tai suttupapereita ei tarvitse palauttaa 

o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 

o kokeen maksimipistemäärä on 70 (40+30), opettajalinjalla pisteet skaalataan siten että mak-

simipistemäärä on 35 (20+15), suomen kielen tehtävän maksimipistemäärä on 7 

o tuloksista tiedotetaan 21.7.2009 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä 

• kirjallisuuden valintakokeeseen ilmoittautui 196 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 11, eli opiske-

lupaikan saa n. 5,6 prosenttia hakijoista, opettajalinjan valintakokeeseen ilmoittautui 64 hakijaa, 

opiskelemaan voidaan ottaa 10, eli opiskelupaikan saa n. 15,6 prosenttia hakijoista. 

 

ONNEA VALINTAKOKEESEEN! 
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Tehtävä 1  

(Max 40 p, opettajalinjalla 20 p) 

Oheinen katkelma Markku Pääskysen Vastaavuuksia-romaanista (2008) on peräisin sen ”Rakkaus”-nimisen 

jakson alusta. Analysoi, kuka tässä on kertojana, kuka on ”sinä”, mitä kertoja tietää ja mitä hän kuvittelee 

sekä miten katkelma liittyy romaanin kokonaisuuteen. 
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Tehtävä 2 

(Max 30 p, opettajalinjalla 15p) 

a) Kerro omin sanoin seuraavan Tomi Kontion runon tapahtumasarja. 

b) Analysoi runon tärkeimpiä seikkoja äänteellisen toiston kannalta. 

Vapaata äänteellistä kuviointia, äänteiden ja niiden yhdistelmiä voidaan tarkastella esimerkiksi mimeettisen, 

ekspressiivisen ja fokusoivan funktion kannalta. 

 Tukeudu analyysissasi tähän erotteluun: 

1) Mimeettisen eli jäljittelevän äännetoisto on luonnollisia ilmiöitä jäljittelevää äänteellisyyttä, jota kut-

sutaan nimellä onomatopoieia (kukkua,visertää). Runoudessa onomatopoieiaa käytetään vivahteik-

kaammin kuin arkikielessä, esimerkiksi Hellaakosken runossa ”Tuul viuhuu siivissäni /mun…” 

2) Ekspressiivisesti säestävä äänteellinen kuviointi puolestaan vahvistaa tiettyä sävyä tai mielentilaa, 

jota runossa hahmotetaan. Esimerkiksi Aleksis Kivellä: ”Liehukoon ilmpeni liina/ illalla lempeäll”. 

Sanojen sävy vahvistaa näin runon tilannetta, jota voi pitää lauhana ja lempeänä. 

3) Fokusoiva, kohdentava äänteellinen toisto tähdentää rinnastamiensa  sanojen yhteyttä. Yhteiset ään-

teelliset piirteet ennen kaikkea rinnakkaisten säkeiden sanoissa ovat usein fokusoivaa toistoa. Esi-

merkiksi Otto Mannisen säepari: ”Kun voit, niin nuku untasi/ sun valvoo eduskuntasi.” 

 

Kokoelmasta Delta, 2008. 


