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Kirjallisuuden valintakoe 19.5.2014 

• Sulje puhelimesi 
• käännä koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 
• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 
• aikaa vastaamiseen on kolme tuntia. Kokeen arvioitu kesto on kaksi tuntia, äidinkielessä kaksi ja 

puoli tuntia. Käytä aika rauhassa vastauksesi miettimiseen, jäsentelyyn ja tiivistämiseen 
• kirjoita vastaus konseptipaperille, äidinkielen opettajiksi pyrkivien suomen kielen tehtävään vas-

tataan kysymyspaperille. 
• muista kirjoittaa vastauspapereihin nimesi ja henkilötunnuksesi 
• vastauksen pituus saa olla korkeintaan yksi konsepti (neljä sivua), suomen kielen tehtävän vastauk-

sen on sovittava kysymyspaperille. 
• kirjoita vastaukset selvällä käsialalla ja kokonaisina lauseina, arvostamme hyvää suomen kieltä 
• lähtiessäsi: 

o palauta vastauspaperit salin etuosaan 
o kysymyspaperia tai suttupapereita ei tarvitse palauttaa 
o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
o äidinkielen opettajaksi pyrkivät: ilmoita valvojille osallistutko soveltuvuushaastatteluun ti 

20.5. (klo 9.00 alkaen) 
o kirjallisuuden tehtävän maksimipistemäärä on 35, suomen kielen tehtävän maksimipistemää-

rä on 7 
o tuloksista tiedotetaan 15.7.2014 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä, tätä ennen emme voi 

vastata koetulosta koskeviin kyselyihin. 
 

Soveltuvuushaastattelu 
 

• Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutuksen 2014 soveltuvuushaastattelu järjestetään 
tiistaina 20.5.2014 alkaen klo 9.00 

• haastattelu on yhteinen sekä suomen kielen pääainevaihtoehdon että kirjallisuuden pääainevaih-

toehdon kautta opiskelemaan hakeville 
• soveltuvuushaastatteluun valmistava materiaali on ollut luettavissa 14.3.2014 lähtien osoitteessa 

http://r.jyu.fi/8nvQ 

• haastatteluaikataulu haastattelupaikkoineen julkistetaan kirjallisten kokeiden jälkeen maanan-
taina 19.5.2014 klo 18.00 Educa ja Fennicum -rakennusten ulko-ovissa sekä www-
sivulla http://r.jyu.fi/h1WR polkuavain www-sivulle on haastattelu14 

• hakijan tulee ennen haastattelua selvittää haastattelun tarkka aika ja paikka 
• yhteistä aloitustilaisuutta ei järjestetä, eli jokainen voi tulla suoraan omaan haastatteluunsa 
• haastattelusta ei saa myöhästyä! 
• hätätapauksissa: Juha 040 8053415, Hannele 040 8053194 (vastaamme puhelimeen ma 19.5 klo 

19.00 saakka ja ti 20.5. klo 8.00 alkaen) . 

ONNEA VALINTAKOKEESEEN! 
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Kirjallisuuden valintakoetehtävä (max. 35 p) 

Kirjallisuuden sisällön tulkinnan yleisimmät kategoriat ovat aihe, motiivi 
ja teema. 

"Kirjallisuuden analyysissä käytetään myös johtomotiivin käsitettä, joka 
on lainattu musiikista. Johtomotiivilla tarkoitetaan jotakin tietynlaisissa 
yhteyksissä toistuvasti esiintyvää fiktiiviseen maailman seikkaa, joka yk-
sinään ei ole merkittävä mutta joka toistuessaan saa henkilöä tai tapah-
tumista luonnehtivan ja tulkitsevan merkityksen. Edellä kävi jo ilmi, että 
motiivi sinänsä on usein toistuva, jolloin eron tekeminen johtomotiiviin 
voi olla vaikeaa. Ero on lähinnä siinä, että motiivi on abstraktimpi kuin 
johtomotiivi, joka aina viittaa konkreettiseen tapahtumaan, esineeseen tai 
piirteeseen ja usein näyttäytyy toistona myös kielen tasolla." (Johdatus 
kirjallisuusanalyysiin s. 66.) 

Tarkastele Claire Castillonin "Pieni sydän jaksaa rakastaa" -
novellin matkalaukkua johtomotiivina ja tulkitse si tä päähenkilön ja 
hänen pyrkimystensä kannalta. 
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Claire Castillon: Pieni sydän jaksaa rakastaa. Suomentanut Lotta Toivanen. Gummerrus 2008. 

Pieni sydän jaksaa rakastaa 
 
Hän piilottaa rakkauden sanoja ja toisinaan myös makeisia puseron kainaloon villatakin olkapäähän. 
Hän sujauttaa sukkiin lauseita ja hellittelyjä, joita hän varastaa runoilijoilta ja kioskiromaaneista. 
   Mutta tänään hän ei ikävä kyllä ehtinyt. Hän pelkäsi tapansa mukaan olevansa myöhässä. Vaikka 
jos hän olisi hivenen kiirehtinyt, hän olisi ehtinyt silittää miehen paidan, sen jossa on vekkitasku. 
Hän tietää, että se on miehelle sangen mieluinen, mies osti sen Nizzasta. Nainen nauttii aina höyryn 
lämpimästä henkäyksestä. Ja silitysraudan edetessä pitkin napinläpirivistöä hän ajattelee rautatietä. 
Jos hän vahingossa painaa kankaan jostain kohdin kiiltäväksi, hänelle tulee mieleen junaturma. 
Harmin paikka, hän ei ehtinyt. Hän lähti turhan aikaisin. Hän kiirehtii. Hän odottaa mielellään mie-
hen junaa tämän taittaessa taivalta hänen luokseen ja haluaa saapua ennen kuin tauluun ilmestyy 
laiturin numero tai kirjain. Hän asettuu taulun alapuolelle kädessäan matkalaukku, jonka hän antaa 
miehelle ennen kuin tarttuu toisella kädellä toiseen matkalaukkuun, jossa on miehen likapyykki, 
uuvahitaneet kengät ja hotellien saippuoita, talkkia, tulitikkuja, lahjoja, aarteita joita mies hänelle 
tuo. 
   Pohjataskussa on pikku yllätyksiä, mies sanoo hymyillen, suikkaa suukon naisen poskelle ja py-
rähtää pois kuin perhonen. Näin nainen voi todistaa häntä surkutteleville, että häntä rakastetaan. 
   Mies tekee koko ajan töitä. He tapaavat laitureilla yhden junan tullessa ja toisen ollessa jo lähdös-
sä. Nainen on miestä vastassa ja vaihtaa matkalaukkua vaivihkaa. Ihmiset varmaan ihmettelevät, 
mitä kiellettyä laukuissa on. Heidän rakkautensa? Heidän hedelmätön rakkautensa. Jonain päivänä 
mies jää pidemmäksi aikaa. Niin hän sanoo. Ja nainen uskoo. Mitä sitten vaikka mies viitsii harvoin 
käydä kotona, mitä sitten vaikka nykyään, eritoten viime kuukausina, hän on kiertänyt kaupungista 
toiseen. Kun mies nousee junaan ja naisen on jäätävä yksin, hän huiskuttaa, kävelee pois ja painaa 
mieleensä miehen istumapaikan numeron. Vaunu kahdeksan, paikka 37. Nainen puristaa laukun-
kahvaa kolmekymmentäseitsemän kertaa ja räpäyttää kahdeksan kertaa silmiään. 
   Hän odottaa miehen soittoa. Mies sanoo junansa saapumisajan, kertoo mistä se tulee tai päätease-
man. Jos mies tekee virheen, naiseen iskee hätäännys. Joskus mies on ilmoittanut aikataulun ja nai-
nen erehtynyt, tai mies, samapa tuo. Silloin kaikki kuohahtaa, nainen säntää matkaan, melkein 
myöhästyy. Hän juoksee liikkuvan junan vieressä ja kurkottaa kädet korkealle, koskettaa taivasta ja 
nostaa matkalaukun, nappaa hymyn. Ja oman, maahan leviävän osuutensa. Likapyykki putoaa maa-
han. Laukku hajoaa. Nainen poimii laiturilta ja raiteilta pieniä sokeripakkauksia, hammastikkuja ja 
hunajaa tai hilloa. Hän tietää, että mies soittaa: Harmi, Delseyn laukku oli vahvempi. Levähtikö se 
tosissaan? Saako nainen sen korjatuksi? Kotona nainen kuulee, miten matkalaukku rullaa. Heti kun 
hän astuu olohuoneeseen, paksu kokolattiamatto vaimentaa äänet, mutta kun hän kävelee käytäväs-
sä tai makuuhuoneessa, pyörät lonksahtavat joka lankun välissä. Hän yrittää nukahtaa nojatuoliin 
käpertyneenä poski käsinojalla ja ajattelee tulevaisuuttaan, seuraavaa määränpäätä. Päivälliseksi 
hän mutustelee voileipää, se maistuu niiltä joita hän ei syö mutta joita aviomies moittii kamaliksi. 
 
Mies ei päässyt kotiin jouluksi. Nainen pani vaatteiden sekaan sukan kärkeen Étretasta löytämänsä 
pienen litteän kiven. Mies oli vienyt hänet sinne heidän vasta tutustuttuaan. Mies ei sanonut kivestä 
mitään, mutta nainen tietää, että hän huomasi sen. 
   Nainen tietää olevansa onnekas osatessaan rakastaa niin väkevästi. Hän miettii, että ne lähitienoon 
naiset, joilla on seuraa iltaisin ja pyhäisin, eivät nauti yhtä paljon pyykinpesusta, silittämisestä. On 
kulunut viisitoista vuotta siitä, kun he sanoivat kyllä maistraatissa, kirkossa, kun laulettiin ja syötiin 
juhla-ateria ja naisella oli yllään valkea puku, kauniisti kiedottu turbaani, pian koittaisi heidän en-
simmäinen yhteinen yönsä, se oli naiselle ensimmäinen kerta. He saisivat lapsia, ei saisi enää vetku-
tella, sanoo äiti, sanoo isä, sanovat myös ystävät, mitä sinä oikein odotat? Odotan miestäni. Hän 
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puurtaa, jotta minulla olisi lämmin koti. Hän ei vaadi mitään, käskee minun nauttia olostani, panee 
rahaa pankkitilille, tekee työtä ja palaa kotiin. Onko siinä nokan koputtamista? 
 
Mies kävelee asemalaiturilla. Ensin nainen ei näe häntä. Tai tapansa mukaan ei ole näkevinään, 
koska ei osaa luoda ensi silmäyksiä, hän ei tiedä miten kulkea sumussa. Hänen sydämensä läpärtää 
villisti, mies lähestyy, nainen sanoo No tulithan sinä, minäkin tulin. 
   He vaihtavat matkalaukkuja. Tarttuessaan laukunkahvaan nainen nauttii kun hänen kätensä hipai-
see miehen kättä rajusti. Hän saattaa miehen laiturille, miehen mielestä siitä on hänelle turhaa vai-
vaa, hän väsyy. Nainen ei vedä laukkua vaan kantaa sitä, jotta käteen sattuisi kun he eroavat. Joskus 
heillä on nipin napin aikaa juoda kahvit. Tänään mies ehdottaa viimeistä kahvikupposta. Nainen 
kysyy että miten niin viimeinen, mies sanoo viimeinen ennen matkaa. Silloin nainen rauhoittuu. 
Mies kertoo hänelle Brysselistä. Nyt hän on lähdössä Libourneen, nainen on hyvillään, siellä on 
erinomaiset ilmat. 
   Nainen avaa matkalaukun ja löytää sen pohjalta myttyyn käärityn kukkakuvioisen leningin, jollai-
sia nykyään saa kaupoista, hyvin muodikkaan leningin joka maksaa pienen omaisuuden, se on tie-
tynmerkkinen, nainen tuntee merkin. Hän levittää leningin, hivelee, tarkastelee sitä ja vetää sen yl-
leen, se on oikean kokoinen. Mies siis muisti. Huomenna on 20. helmikuuta. Pohjataskussa ei ole 
sokeria, sampoota eikä nenäliinoja. Outoa. Nainen löytää ainoastaan positiivisen raskaustestin. 
Suomukset putoavat hänen silmistään. Hän ei odottanut niin selkeää vihjausta. Hän iloitsee ja 
muuntaa numeroksi jokaisen kirjaimen sanasta “raskaana”, kertaa sitten mielessään laitureiden si-
jainnin. Hän laskee yhteen, vähentää, ryhtyy uuteen leikkiin ja rupeaa ratkomaan eräänlaista kuva-
arvoitusta, tietynlaista sidettä heidän välillään. 
 
Kuuden päivän kuluttua nainen aikoo mennä Marseillen junien lähtölaiturille. Hänen pitää muistaa 
kaikki tarpeellinen, uimapuku, suojavoide, aurinkolasit. Hän pukeutuu syntymäpäiväleninkiin. Lai-
turi C, hän löytäisi sen vaikka unissaan. 
 
Mies soitti, joutui perumaan kaiken. Hän ei poikkeakaan kotikaupunkiin. Nainen kiittää leningistä, 
ja mies kysyy että mistä leningistä. Syntymäpäiväleningistä! Mikä syntymäpäivä? No minun, tie-
tenkin! Ai niin, sinun, totta kai, niinpä tietysti, se meni jo, anna anteeksi, juhlitaan sitä vielä, älä 
hermostu. Mutta mistä leningistä sinä höpiset? kysyy aviomies. Siitä leningistä, joka oli mytyssä 
laukun pohjalla, muistatko, sano että muistat, sano että se oli minulle tarkoitettu. Sinulla on joku, 
eikö olekin? 
Täytyy lopettaa, pitää mennä. 
Sinulla on joku. 
Arvaa. 
 
Hän on odottanut miestä laiturilla muutaman vuoden. Hänen kätensä roikkuu, ei kannattele enää 
mitään. Hänen matkalaukkunsa anastettiin yhtenä iltana, kun hän nukkui käsi rinnan alla sen sijaan 
että olisi puristanut kahvaa kourassaan, vahtinut laukkua. Herättyään hän katsoi vatsaansa ja ym-
märsi heti. 
   Rautatieasemalla naista kutsutaan Löytötavaraksi, ja kun hänet talutetaan ulos ja hänen käsketään 
olla häiritsemättä, häneen tartutaan aina varovasti olkavarresta, koska hän sanoo Tiedättekö, minä 
odotan pientä lasta. 

 


