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Kirjallisuuden valintakokeet 2015 

• Muistitko sulkea 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 

• yhden vastauksen maksimipituus on yksi konsepti (neljä sivua), suomen kielen tehtävän vastauksen 
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 säilytä ainakin tämä kansilehti, kääntöpuolelta löytyy tulostiedote 
o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi 
o varusmiesten todistuksia saa valvojilta 
o äidinkielen opettajaksi pyrkivät: ilmoita valvojille osallistutko soveltuvuushaastatteluun ti 

19.5. (klo 9.00 alkaen) 
o kokeen maksimipistemäärä on 70 (äidinkielessä skaalattuna 35), suomen kielen tehtävän 

maksimipistemäärä 7 
o tuloksista tiedotetaan 1.7.2015 opintopolussa, tätä ennen emme voi vastata koetulosta kos-

keviin kyselyihin 
• äidinkieleen tuli 70 hakemusta, opiskelemaan voidaan ottaa 10 (14 %), kirjallisuuteen tuli 142 ha-

kemusta, opiskelemaan voidaan ottaa  15 (11%). 
 

Soveltuvuushaastattelu (äidinkielen opettajaksi pyrkiville) 
 

• Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien koulutuksen 2015 soveltuvuushaastattelu järjestetään 

tiistaina 19.5. alkaen klo 9.00 

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

toehdon kautta opiskelemaan hakeville 

• soveltuvuushaastatteluun valmistava materiaali on ollut luettavissa 10.3. lähtien osoitteessa 

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

• haastatteluaikataulu haastattelupaikkoineen julkistetaan kirjallisten kokeiden jälkeen maanan-

taina 18.5. klo 18.00 Educa ja Fennicum -rakennusten ulko-ovissa sekä www-

sivulla http://r.jyu.fi/h1WR polkuavain www-sivulle on haastattelu15 

• 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 18.5 klo 
19.00 saakka ja ti 20.5. klo 8.00 alkaen) . 
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Säilytä tämä tulostiedote! 

Opiskelijavalinnan lopullisten tulosten valmistumisesta annetaan ajankohtaista tietoa Hae opiskelemaan -

sivulla (ei puhelimitse) www.jyu.fi/hae.  

Opintopolku.fi (Oma Opintopolku)  

− Näet tulostiedon, ilman tarkempia pistetietoja (hyväksytty, hylätty, varasijalla) Opintopolusta keski-

viikkona 1.7.2015 aamupäivällä. 

− Huomaa, että eri hakijoiden tulokset valmistuvat eri aikaan, koska tarjottava opiskelupaikka riippuu 

kunkin hakijan hakutoivejärjestyksestä (kaverisi saattaa nähdä omat tuloksensa ennen sinua). 

− Jos tulostietosi ei näy Opintopolussa, ei sitä pystytä antamaan sinulle myöskään puhelimitse.  

Tuloskirjeessä 

− Kaikille hakijoille lähetetään myös tuloskirje (hyväksytty, hylätty, varasijalla), kirje on perillä aikai-

sintaan torstaina 2.7.2015. 

Ilmoitustaululla  

− 1.7.2015 klo 12:00 alkaen hyväksyttyjen nimet ovat nähtävissä myös tiedekunnan ilmoitustaululla: 

Humanistinen tiedekunta, Seminaarinkatu 15, Athenaeum, Jyväskylä. 

Omaan valintakoearvosteluun tutustuminen  

Voit kysyä tarkempia tietoja humanistisen tiedekunnan valintakokeissa saamistasi pisteistä sen jälkeen kun 

valintojen tulokset on julkaistu. 

Puhelinnumero on 0400 248 149, päivystysaika ma - pe klo 9 - 15 (10.7. saakka). 

Varasijat 

Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.8.2015 eli ketään ei hyväksytä varasijalta opiskelijaksi 

12.8 jälkeen (näet myös varasijatiedon opintopolku.fi > Oma Opintopolku).  

Ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon ja ilmoittautumiseen löydät verkosta  

www.jyu.fi/hae 
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Kirjallisuuden valintakoetehtävä  

(maksimipistemäärä 70 p, opettajalinjalla skaalattuna 35 p) 

 

Analysoi Turkka Hautalan ”Riipisen toisen listan” kieltä, rakennetta ja kerronnan keinoja.  

Rakenna analyysin pohjalta oma tulkintasi. Voit käyttää apuna tuntemiasi kirjallisuustieteellisiä käsitteitä. 

Turkka Hautala (s. 1981) on syntynyt ja kasvanut Salossa ja valmistunut maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hautalan 
esikoisromaani Salo (2009) sai Kalevi Jäntin palkinnon ja oli ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Toinen romaani 
Paluu julkaistiin vuonna 2011. ”Riipisen toinen lista” on peräisin lyhytproosateoksesta Kansalliskirja (2012). 

(Huomautus: Nimi ”Riipisen toinen lista” selittyy ainakin osittain suhteessa erääseen toiseen kokoelman lyhytproosa-
tekstiin, jonka nimi on ”Riipisen lista”.)  
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RIIPISEN TOINEN LISTA 

Jouni 

Minä tein listan siinä asiat jotka kannattaa miehen muistaa 

että pärjää. Tein kun sanoivat että on keuhkossa se pöpö nyt sit- 

ten. Minä paan testamentin väliin niin antavat sinulle. Älä sei- 

nälle silti ei ole hame väen silmille nämä. Tässä minun se lista: 

• Seuraa tarkkaan kun opetetaan käytännön taitoa ja paina 

kerrasta mieleen 

• Joka päivä kato tai kuuntele uutiset 

• Ota sellanen muija joka ymmärtää mukuloiden päälle. Ja 

luonnon 

• tee mukulat suht nuorena. Mutta koita nyt muutaman 

kanssa ainakin päästä enste jää muuten kaivelemaan. Pari 

vinkkiä siihen touhuun: 

- kaato kunnossa parempi ettei yritäkkään 

- ei aina sitä perus-asentoa mutta ei kerralla yli  

kolmeakaan ettei mee temppuiluksi. Muista aluksi 

miksei välissäkin vähän suukottaa ja silitellä vaikka 

kuinka tekis mieli humputtaa vaan  menemään 

- Glitoris = se nappula siinä katon rajassa 

• Nuorena voi tapella jokusen kerran mutta älä aika miehenä 

enää. Paitsi jos uhkaavat perhettä. Muijaa et lyö vaikka mie- 

li kuinka tekis. 

• elä juo arkena kuin erikois tapauksissa. Eikä yksin 

• Äänestä keskustaa. Kannata Ilvestä. 

• mene sotaväkeen. Ei se minulle sillä tavalla mutta vaari 

• Ota työ joka elättää. Harrastukset on erikseen ja viihtymiset 

• tiedät että olen toivonut SM hiihtäjää mutta ei kai sekään 

nyt niin semmoinen ole. 

• Pidä jos lupaat. Tarjoa sama määrä alkoholia kuin sinulle 

tarjotaan 

• Älä semmosia turhia herrojen sanoja käytä. Ja ihania ja näitä. 

Pikkutytöille + paskan tärkeille semmoset. 

• Älä naura jos ei naurata. Itke jos itkettää. Puhu jos on asiaa. 

No voit muutenkin kunhan nyt ei koko aika äänessä 

• kaveria auta AINA kun pyydetään + sukulaisia 

• rakenna itse talo jos kotoa muutat. Älä ikinä myy mökkiä. 

• Pidä aina huoli äidistäs. Oli sillä syynsä minut hyljätä 

• käyhän isäukkoa joulusin moikkaamassa jookosta? Ja ostat 

kunnon kynttilöitä sammuvat heti semmoset humpuuki lyh- 

dyt kun pieni tuulenvire käy 


