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Valintakokeet 2017

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos / kirjallisuus

· Muistitko sulkea puhelimesi?
· käännä koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa
· lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita
· aikaa vastaamiseen on riittävästi. Kokeen arvioitu kesto on kaksi tuntia. Käytä aika rauhassa

vastauksesi miettimiseen, jäsentelyyn ja tiivistämiseen
· vastaa kumpaankin kysymykseen
· kirjoita kumpikin vastaus omalle konseptipaperilleen
· merkitse vastauksiin kysymyksen numero
· muista kirjoittaa vastauspapereihin nimesi ja henkilötunnuksesi
· yhden vastauksen maksimipituus on yksi konsepti (neljä sivua).
· 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 kokeen maksimipistemäärä on 70
o tuloksista tiedotetaan 30.6. opintopolussa, tätä ennen emme voi vastata koetulosta

koskeviin kyselyihin

Onnea valintakokeeseen!
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Tiedote valintakoetulosten aikataulusta

Kiitos mielenkiinnostasi opintojamme kohtaan! Opiskelijavalinnan lopullisten tulosten valmistumisesta annetaan ajan-
kohtaista tietoa Hakijalle -sivulla osoitteessa jyu.fi/hae. Huolehdi siitä, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi oikein
(www.opintopolku.fi > Oma opintopolku -palvelussa voit tarvittaessa korjata tiedon) ja ettei sähköpostilaatikkosi ole
täynnä (tarkista välillä myös roskapostilaatikko).

Opintopolku.fi (Oma Opintopolku)

· Näet tulostiedon (hyväksytty, hylätty, varasijalla), Opintopolusta 30.6.2017 aamupäivällä.
· Huomaa, että hakijoiden tulokset valmistuvat eri aikaan, koska tarjottava opiskelupaikka riippuu kunkin hakijan

hakutoivejärjestyksestä (kaverisi saattaa nähdä omat tuloksensa ennen sinua).
· Mikäli tulostietosi ei näy Opintopolussa, sitä ei voida antaa sinulle myöskään puhelimitse.

Tuloskirje

· Kaikille sähköpostiosoitteen antaneille hakijoille lähetetään tuloskirje sähköpostiin. Jos et ole antanut sähköpostiosoitet-
ta tai lupaa sähköiseen tiedoksiantoon saat tuloskirjeen postitse.

· Huolehdi siitä, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi oikein (www.opintopolku.fi > Oma opintopolku -palvelussa
voit tarvittaessa korjata tiedon) ja ettei sähköpostilaatikkosi ole täynnä (tarkista välillä myös roskapostilaatikko).

Ilmoitustaulu

· Hyväksyttyjen nimet ovat nähtävissä tiedekunnan ilmoitustaululla 30.6.2017 klo 12:00 alkaen. Osoitetiedot ovat tämän
kirjeen alalaidassa.

Omaan valintakoearvosteluun tutustuminen

Voit kysyä tarkempia tietoja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintakokeissa saamistasi pisteistä 30.6. -
14.7.2017 puhelimitse numerosta 0400 248 149, päivystysaika ma - pe klo 9.15 - 11 ja 12 - 15.

Sinulla on halutessasi myös mahdollisuus tutustua omaan koepaperiisi ja suorituksesi arvosteluun paikan päällä tiede-
kunnan tiloissa. Jos valintakoe tai sen osa on haastattelu, haastattelun arvostelusta ei ole saatavilla tarkempia tietoja.

Jos haluat tutustua kokeesi arvosteluun paikan päällä, soita pistepäivystykseen ja sovi asiasta. Useimmista kokeista saat
kaiken palautteen jo puhelimitse.

Varasijat

Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 14.8.2017 eli ketään ei hyväksytä varasijalta opiskelijaksi 14.8 jälkeen
(näet myös varasijatiedon Opintopolusta kohdasta ”Oma opintopolku”).

Ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon ja ilmoittautumiseen löydät verkosta osoitteesta: www.jyu.fi/hae > Opiske-
lupaikan vastaanotto.
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Käyntiosoite:
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Vastaa kumpaankin kysymykseen.

Tehtävä 1 (max 35 p):
Analysoi ja tulkitse oheista Harry Salmenniemen novellia (kokoelmasta Uraanilamppu ja muita
novelleja, 2017) keskittyen siihen, miten novellissa esitetään kertomusta ja kertomista. Hyödynnä
analyysissasi Johdatus kirjallisuusanalyysiin -teoksessa esiteltyjä kirjallisuustieteellisiä käsitteitä.
Muista perustella tulkintasi tekstin avulla.

Tehtävä 2 (max 35 p):
Analysoi ja tulkitse kuvallisuutta Niina Hakalahden runossa "Meitä löytyy kylpyhuoneista" kokoelmasta
Jotkut ja toiset (1997). Käytä analyysissa tuntemiasi kirjallisuustieteellisiä käsitteitä ja muista perustella
tulkintasi tekstin avulla.














