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• Sulje puhelimesi 

• avaa koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 

• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 

• vastaa kaikkiin 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, opettajalinjalle tarkoitettuun 

suomen kielen tehtävään vastataan kysymyspaperille. 

• muista kirjoittaa kaikkiin vastauspapereihin nimesi, henkilötunnuksesi ja kysymyksen numero 

• yhden vastauksen pituus saa olla korkeintaan yksi konsepti (neljä sivua), opettajalinjan suomen kie-
len tehtävän vastauksen on sovittava kysymyspaperille. 

• kirjoita vastaukset selvällä käsialalla ja kokonaisina lauseina, 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 20.7.2010 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä 

• ei-opettajalinjan uusista opiskelijoista puolet (5) valitaan taustapisteiden ja valintakokeen yhteispis-
temäärän perusteella, puolet (5) pelkän valintakokeen perusteella 

• opettajalinjalla opiskelijat (8) valitaan taustapisteiden, valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perus-
teella. 

• kirjallisuuden valintakokeeseen ilmoittautui 209 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 10, eli opiske-
lupaikan saa noin 4,8 prosenttia hakijoista 

• opettajalinjan valintakokeeseen ilmoittautui 62 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 8, eli opiskelu-
paikan saa noin 13 prosenttia hakijoista. 

ONNEA VALINTAKOKEESEEN! 
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Tehtävä 1 (max. 40 p, opettajalinjalla 20 p) 

Selosta, mitä "tarinan ajan ja tekstin ajan epäyhtenevyydellä" tarkoitetaan Runousopin perusteiden (1990 tai 
2005) mukaan ja kuvaile sen eri tapauksia. 

 

Tehtävä 2 (max 30 p, opettajalinjalla 15 p) 

Analysoi ja tulkitse seuraavia P. Mustapään ja Eino Santasen runoja. Vertaile tekstejä. Pohdi, millaisia aiheita 
runoissa käsitellään ja millaisia runouden keinoja niissä hyödynnetään. 

 
RELATIIVISUUDEN YLISTYS 
Lauluja totisia 
on turha kirjoittaa. 
Ei mieltä myöten niitä 
tyylitellä saa. 
Jokainen pikku sana 
törröttää tuikeana 
ja ilmentelee vakaasti 
tunnetta korkeaa. 
Ja aate sanan alla 
julistaa pauhinalla: 
seis, kuulijani, tässä 
korvanne aukaiskaa. 
 
Vaan viisas, hänpä tietää: 
on sana sana vain – 
ajatus, aate, tunne 
on totta puolittain. 
Niin laulussa (myös tässä) 
kuin koko elämässä 
on kaikki suhteellista 
ja kaikki lähimain. 
Pohjalta silmilähteen 
voi löytää vedentähteen 
– vaan veden runsaan pinnalta 
ojien matalain. 
 
Jokainen silmilähde 
on helppo syventää – 
vaan katsokaamme, mitä 
sen pohjaan silloin jää; 
me ehkä saamme tuta: 
kohoaa pohjamuta 
ja viimeinenkin tilkka 
kaivosta häviää. 
Juokaamme pintavettä 
ojista, tietäin että 
ei filosofi käsitä 
koskaan elämää. 

 
Vain tähtiin kirjoitettiin 
kohtalot ihmisten. 
Tähdetpä heijastuvat 
pintaan ojien. 
Väristen sinne silloin 
hämyisin syksyilloin 
vierähtää kohtalomme 
nurinkurinen. 
Selitä peilautuva 
planeetan harhakuva 
– selität elämämme 
relatiivisen. 
 
(P. Mustapää, Linnustaja 1952) 
 
 
 
 
 
 
MATKAILUMAINOS ”MITÄ ITALIASSA  
TULEE” 2 
 
Tulee lukea ohuita kirjoja joiden ulkoasu on valkoinen, joista tulee  
mieleen käärinliinat ja melankolinen imperatiivi, pylväiköissä hel- 
leeniseen hiekkaan valuva purppuraveri ja kömpelöiden sormien  
jättämät tahrat jotka kavaltavat kelvottomasta lukijasta kaiken.  
Nuorvakavoitua. Vakavasti rakastua vielä kerran banaalisti urheilu- 
autossa, sitten kokea ahdas kuolema paasien seassa ja kuolla. Näh- 
dä ja kuolla ja lentää torin yllä kuin elokuvallinen ihme. Jättää pa- 
koton ja vahva ruumis valkoiseen urheiluautoon ja vaihtaa punai- 
seen. Juoda moottoritien varressa ämpäristä bensaa ja tärvellä kas- 
voihinsa visvaisa paise, pieni repaleinen kyyhkynen, jota joku toi- 
nen saa oman elämänsä pyhällä surulla kurittaa. 
 

(Eino Santanen, Merihevonen kääntää kylkeään 2006)
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