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Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen valintakokeet 2015 

taidehistoria ja taidekasvatus 

 

 

• 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. Käytä aika rauhassa vas-

tauksesi miettimiseen, jäsentelyyn ja tiivistämiseen 

• kirjoita vastaus konseptipaperille, kumpikin kysymys omalle paperilleen 

• 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, kääntöpuolella on tärkeää tietoa valkintatulosten  tiedotta-

misesta 

o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi 

o varusmiesten todistuksia saa valvojilta 

o kokeen maksimipistemäärä on 70 

o tuloksista tiedotetaan 1.7.2015 opintopolussa, tätä ennen emme voi vastata koetulosta 

koskeviin kyselyihin 

• taidehistoriaan ja taidekasvatukseen tuli 175 hakemusta, opiskelemaan voidaan ottaa 15 (9%). 
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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 kes-

kiviikkona 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 

 

http://www.jyu.fi/hae
http://www.jyu.fi/hae


Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 
 

 

 

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

Taidehistorian ja taidekasvatuksen valintakoe 20.5.2015 

Vastaa kumpaankin kysymykseen. Kumpikin vastaus omalle konseptipaperilleen. Yhden vastauksen maksi-

mipituus on yksi konsepti (neljä sivua). Merkitse nimesi ja henkilötunnuksesi kumpaankin vastauspaperiin. 

 

1. Ateneumin taidemuseo järjesti syksyllä 2006 yleisöäänestyksen museon rakkaimman taideteoksen 

valitsemiseksi. Maamme tauluksi äänestettiin Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli. Erittele tekstis-

säsi, mitkä seikat teoksen muodossa, sisällössä ja siihen liitetyissä merkityksissä tekevät teoksesta 

arvostetun. 

 

2. Liitteenä oleva tekstikatkelma teoksesta Arkkitehtuurin ABC käsittelee rakennustaidetta sanoin ja 

kuvin. Kirjoita sen pohjalta teksti, jossa esittelet arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön erityisiä 

piirteitä taiteen kentässä. Pohdi sen jälkeen sitä, mitä tutkimusnäkökulmia rakennetussa ympäris-

tössä voisi nostaa esiin ja miten rakennustaiteen erityisluonnetta voisi avata eri käyttäjä- ja kokija-

ryhmille. 

 

Liite 1: Hugo Simberg,  Haavoittunut enkeli, 1903 

öljy kankaalle  

korkeus 127,00 cm 

leveys 154,00 cm 

Ateneumin taidemuseo 

http://kokoelmat.fng.fi/app?lang=fi&si=http%3A%2F%2Fwww.muusa.net%2FTeos_E5EF2FD1-6284-4775-

809E-CD4F1BDAC3C2 

 

Liite 2: Korpelainen, Heini;  Kaukonen, Hille ja Räsänen, Jaana 2014. Arkkitehtuurin ABC. Löytöretki ra-

kennettuun ympäristöön. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Sivut 15-18. 
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