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Taidekasvatuksen valintakoe 5.6.2008 

• Sulje puhelimesi 

• avaa koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 

• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 

• vastaa kumpaankin kysymykseen 

• aikaa on neljä tuntia: käytä aika rauhassa vastauksesi miettimiseen, jäsentelyyn ja tiivistämiseen 

• kirjoita jokainen vastaus omalle, erillisille konseptipapereilleen 

• kirjoita kumpaankin vastauspaperiin nimesi, henkilötunnuksesi ja kysymyksen numero 

• yhden vastauksen pituus saa olla korkeintaan yksi konseptiarkillinen (4 sivua) 

• kirjoita vastaukset selvällä käsialalla ja kokonaisilla lauseilla 

• arvostamme hyvää suomen kieltä 

• lähtiessäsi: 
o palauta vastauspaperit salin etuosaan 
o vastaukset eri pinoihin 
o kysymyspaperia tai suttupapereita ei tarvitse palauttaa 
o valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 

• kokeen maksimipistemäärä on 70 (35+35) 

• tuloksista tiedotetaan 18.7.2008 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä 

• taidekasvatuksen valintakokeeseen ilmoittautui 126 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 8, eli 
opiskelupaikan saa n. 6 prosenttia hakijoista. 

 

 
 

ONNEA VALINTAKOKEESEEN! 



Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

 

 

Tehtävä 1 

Taiteen ja elämän välistä suhdetta on pohdittu antiikista lähtien, mutta erityisesti modernin ja nykytai-
teen aikana kysymys on noussut keskeiseksi. Liitteessä A on Anita Sepän artikkeli Kriittinen elämäntaide 
yhteisöllisenä protestina, joka on julkaistu Taide-lehdessä 2/07. Laadi pohdiskeleva ja tutkielmanomainen 
kirjoitus, jossa käsittelet elämän ja taiteen suhdetta kyseinen artikkeli lähteenäsi.  

Otsikoi tekstisi itse. 

 

Tehtävä 2 

Näet liitteen B kuvassa Irmeli Huhtalan valokuvateoksen sarjasta Koti etsii ihmistä - romanikuvat mainoksis-
sa, 2007. Tulkitse Huhtalan ”väärää” mainosta taideteoksena ja osana kulttuurista kuvastoamme. Mieti 
teosta myös suhteessa Huhtalan oheiseen tekstikatkelmaan: 

 
”Romanit ovat kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö, joka on asunut Suomessa 
jo 500 vuotta, mutta heitä näkyy mediassa harvoin.  Romaneja esittäviä teoksia ei liiemmälti näy valtion 
taidekokoelmissa, postimerkeissä tai postikorteissa, eikä myöskään mainoksissa. Miltä romaneista mah-
taa tuntua elää yhteiskunnassa, jonka koko kulutuskulttuuri on suunnattu valtaväestölle?  Nämä teke-
mäni ”väärät” mainokset laittoivat omat asenteeni seinää vasten. Toivon, että ne kyseenalaistavat yksi-
puolista romanikuvastoa ja antavat uusia ajatuksia myös mainosten katsomiseen.” 
 

Kirjoita tutkivalla asenteella ja eri näkökulmia pohtien. Otsikoi tekstisi itse. 







LIITE B 




