
Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 
 

 

 

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

Kirjallisuuden valintakoe 8.6.2011 

• Sulje puhelimesi 

• avaa koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 

• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 

• vastaa kaikkiin kysymyksiin 

• aikaa on kolme ja puoli tuntia: käytä aika rauhassa vastauksesi miettimiseen, 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 kielen tehtä-

vän vastauksen on sovittava kysymyspaperille. 

• kirjoita vastaukset selvällä käsialalla ja kokonaisina lauseina, arvostamme hyvää suomen kieltä 

• lähtiessäsi: 

o palauta vastauspaperit salin etuosaan 

o vastaukset merkittyihin pinoihin 

o kysymyspaperia tai suttupapereita ei tarvitse palauttaa 

o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 

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

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

o tuloksista tiedotetaan 19.7.2011 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä 

• ei-opettajalinjan uusista opiskelijoista puolet (5) valitaan taustapisteiden ja valintakokeen yhteispistemäärän 

perusteella, puolet (5) pelkän valintakokeen perusteella 

• opettajalinjalla opiskelijat (8) valitaan taustapisteiden, valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella. 

• kirjallisuuden valintakokeeseen ilmoittautui 206 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 10, eli opiskelupaikan 

saa noin 4,9 prosenttia hakijoista 

• opettajalinjan valintakokeeseen ilmoittautui 72 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 8, eli opiskelupaikan saa 

noin 11 prosenttia hakijoista. 

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

Runousopin perusteiden mukaan kertomakirjallisuus voi opettaa jotain todellisuudesta toisaalta jäljittelemällä sitä ja 

toisaalta rinnastamalla kuvitteellisia maailmoja siihen. 

Erittele tätä proosan runousoppiin kuuluvaa ajatusta ja kehittele esimerkkejä. 

Vastauksen maksimipituus on yksi konsepti (neljä sivua). 

 

Tehtävä 2 (max 30 p, opettajalinjalla 15 p) 

Oheinen Juhana Vähäsen (nimetön) runo on rooliruno eli runo, jonka puhuja esittää ajatuksiaan ja tunteitaan rooli-

hahmossa.  

Vähäsen runo pohjautuu historialliseen henkilöön nimeltään Alan Turing (1912 -1954), joka oli brittiläinen matemaa-

tikko ja logiikan tutkija. Hän kehitti mm. kuuluisan Turingin kone -käsitteen, joka on teoreettinen malli sille, miten 

tietokone toimii. Toisen maailmansodan aikana Turing ansioitui sotasalakirjoituksen parissa. Hän esitti myös pro-

vosoivia mielipiteitä keskustelussa koneiden ajattelukyvystä. Turing oli homoseksuaali, minkä vuoksi häntä vainottiin, 

ja hän teki lopulta itsemurhan.  

Erittele, millaisia runouden keinoja runossa käytetään ja miten runon roolihahmo näkyy runossa. Tulkitse runoa eritte-

lysi pohjalta esimerkiksi siitä näkökulmasta, miksi runon puhuja ottaa runossa juuri Alan Turingin roolin.  

Vastauksen maksimipituus on yksi konsepti (neljä sivua). 

 






