
Taidekasvatuksen valintakoe 8.6.2010 

• Sulje puhelimesi 

• avaa koepaperi vasta kun siihen annetaan lupa 

• lue kysymykset huolellisesti ja noudata tarkasti tehtävässä annettuja ohjeita 

• vastaa kaikkiin kysymyksiin 

• aikaa on neljä tuntia: käytä aika rauhassa vastauksesi miettimiseen, jäsentelyyn ja tiivis-
tämiseen 

• aikaa on runsaasti, sillä kokeeseen vastaamisen on arvioitu kestävän n. kaksi tuntia 

• kirjoita jokainen vastaus omalle, erillisille konseptipapereilleen 

• muista kirjoittaa kaikkiin vastauspapereihin nimesi, henkilötunnuksesi ja kysymyksen 
numero 

• yhden vastauksen pituus saa olla korkeintaan yksi konsepti (neljä 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. 

o kokeen maksimipistemäärä on 70 

o tuloksista tiedotetaan 20.7.2010 mennessä henkilökohtaisella kirjeellä 

• uusista opiskelijoista puolet (4) valitaan taustapisteiden ja valintakokeen yhteispistemää-
rän perusteella, puolet (4) pelkän valintakokeen perusteella 

• taidekasvatuksen valintakokeeseen ilmoittautui 151 hakijaa, opiskelemaan voidaan ottaa 8, 
eli opiskelupaikan saa noin 5,3 prosenttia hakijoista. 

 
ONNEA VALINTAKOKEESEEN! 

  



Tehtävä 1 

 
Nykytaide ottaa, koettelee ja kyseenalaistaa perinteisiä taiteen muotoja. Teos ei välttämättä ole 
enää pelkkä fyysinen esine, vaan myös itse prosessi on osa teosta. Samalla nykytaiteelle on omi-
naista, että yleisön rooli on aktiivinen ja yleisö osallistuu teoksen tuottamiseen. 
 
Liitteessä 1 on kuvaus taiteilija Jani Leinosen Taidetuunaamosta. Pohdi tätä tapahtumaa taidekä-
sitysten näkökulmasta. Miten sen kautta voi tulkita taideteoksen, taiteilijan ja yleisön roolia ja 
luonnetta? 
 
Kirjoita tutkiva essee, jossa käsittelet sekä Leinosen Taidetuunaamoa että pohdit sen merkityksiä 
yleisemmin suhteessa taiteen luonteeseen ja merkitykseen. 
 

Tehtävä 2 

 
Kysymys taiteen ymmärtämisestä ja tulkinnasta on taidekasvatuksen kannalta keskeinen. Erilaista 
tulkintastrategioista on keskusteltu ja kiistelty taiteen tutkimuksessa ja taidefilosofiassa paljon. 
 
Richard Eldridge esittelee kirjassaan Johdatus taiteen filosofiaan kuusi strategiaa taiteen ymmär-
tämiseksi (Liite 2). Esittele omin sanoin nämä strategiat. Arvioi ja pohdi niiden soveltuvuutta 
taideteosten tulkintaan ja ymmärtämiseen. Mieti myös, miten nämä strategiat vaikuttavat taide-
kasvattajana toimimiseen. 
 
Kirjoita tutkiva essee, jossa tuot esiin myös omia näkemyksiäsi suhteessa Eldridgen tekstiin.  
 

Tehtävä 3 

 
Kerro lyhyesti, miksi haluaisit opiskelemaan taidekasvatusta. 
  



Liite 1 

Jani Leinonen (s. 1978, Hyvinkää) on suomalainen kuvataiteilija. Hänen tavaramerkkinsä taiteilijana on 

ollut muokata valmiita kuvia ja luoda niihin uusia merkityksiä sitä kautta - hän leikittelee kulutushyö-

dykkeillä, markkinointistrategioilla ja kuuluisuudella. Hän sanoo haluavansa tehdä teoksen, joka varaste-

taan museosta, sekä teoksen, joka päätyy piraattituotantoon Shanghaihin. 

 

Jani Leinosen taidetuunaamo parantaa tylsät taulut  (HS 5.9.2007 Anu Uimonen)  

Taiteilija Jani Leinosen "taidetuunaamo" maalaa torstaista lähtien Kiasman kulmalla yleisön tuomia taulu-

ja uuteen uskoon. Ideana on parantaa ja päivittää olemassa olevia maalauksia. Kyseessä ei ole korjaus tai 

restaurointi vaan taulun taiteellisen sisällön muuttaminen.  

Jani Leinosen lisäksi tuunareina on joukko ammattitaiteilijoita. Jokaisen teoksen kohdalla he päättävät, 

mitä sille tehdään.  

"Yksityiskohdista ja hinnasta sovitaan kirjallisesti taulun tuojan kanssa", Leinonen kertoo. "Sopimuksen 

allekirjoittamalla asiakas hyväksyy tuunauksen ehdot."  

"Esimerkiksi tekijänoikeudet aiheuttivat päänvaivaa, mutta lain kiemurat on tutkittu." Tuunaus ei esimer-

kiksi voi olla pelkkä teoksen signeerauksen muutos.  

Tuunaamon yhteydessä on myös tuunatun taiteen näyttely. Sen monet teokset syntyivät niin, että Leino-

nen vaihtoi taiteilijakollegoidensa kanssa töitä, ja he tuunasivat toinen toistensa teoksia.  

"Siinä oli vastuu myös toiselle taiteilijalle, piti tarkkaan miettiä, mitä teokselle voi tehdä." Näyttelyssä on 

esillä myös anonyymeja teoksia, kitschiä ja yksi gobeliini. Sellaisten tuunaaminen sujuu kepeämmin.  

"Mutta ehdottomasti pidätämme myös oikeuden olla tekemättä mitään, jos meille tuotu teos on niin hyvä, 

ettei se tuunaamalla parane", Leinonen sanoo.  

Edelfeltiin hän ei käy käsiksi. "Sitä voisi tuunata esimerkiksi keksimällä taululle uuden tarinan."  

Leinosen edellinen tempaus oli taidesupermarket Pikasso, joka myi taidetta kuin makkaraa. 

Yhteistyökumppani on jälleen markkinointitoimisto Bob Helsinki.  

 

 


