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KIRJALLISUUDEN OPETUSSUUNNITELMA 10.8.2010 

Hops ja opiskeluvalmiudet 

TAIP110 Hops, perusopinnot   1 op 
TAIA110 Hops, aineopinnot   1 op 
TAIS110 Hops, syventävät opinnot   1 op 
TAIJ110 Hops, jatko-opinnot    1 op 
TAIP111 Opiskeluvalmiudet   1 op 

Perusopinnot 30 op 

KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet   5 op 
KIRP120 Tekstianalyysiharjoituksia (kirjallisuuden ja  
suomen kielen pääaineopiskelijoille)   5 op 
KIRP121 Tekstianalyysi (muille sivuaineopiskelijoille) 5 op 
KIRP130 Kirjallisuushistoria    5 op 

LAITOKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT (5 op) 

Yksi seuraavista: 

TAIP210 Kulttuuriperintö ja kulttuurin käsite 5 op  
TAIP220 Estetiikka ja taiteen teoria   5 op 
TAIP230 Populaarikulttuuri   5 op  

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (10 op) 

KIRP311 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus I  5 op 
KIRP312 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus II  5 op 
tai 
KIRP321 Yleisen kirjallisuuden tuntemus I   5 op 
KIRP322 Yleisen kirjallisuuden tuntemus II   5 op 

Aineopinnot 50 op (opettajalinjalla 40 op) 

Sivuaineopiskelijoille 30 op. 
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KIRJALLISUUDEN TEORIA (5 op)  

KIRA110 Kirjallisuuden teoria   5 op 

TUTKIMUKSEN SUUNTIA (10–20 op)  

Aineenopettajaksi suoravalinnalla opiskelevat pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat kaksi seuraavista, 
muut pääaineopiskelijat neljä seuraavista.  

KIRA220 Kirjallisuuden lajiteoria   5 op 
KIRA230 Teos ja teksti   5 op 
KIRA240 Kirjallisuuden pedagogia   5 op 
KIRA250 Kirjoittaminen ammattina  5 op 
TAIA211 Kulttuurintutkimus I  5 op 
TAIA212 Kulttuurintutkimus II  5 op 
TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op 
TAIA222 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op 
TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op 
TAIA232 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op 
TAIA241 Lastenkulttuuri I   5 op 
TAIA242 Lastenkulttuuri II   5 op 
TAIA261 Monikulttuurisuus I  5 op 
TAIA262 Monikulttuurisuus II  5 op 
TAIA271 Kulttuurituotanto   5 op 

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (15 op) 

KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus  5 op 
KIRA312 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka  5 op 
KIRA313 Kotimainen draamakirjallisuus  5 op 
tai 
KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus  5 op 
KIRA322 Yleisen kirjallisuuden lyriikka  5 op 
KIRA323 Yleinen draamakirjallisuus  5 op 

KIRA410 Proseminaari ja kandidaatintutkielma(pääaineopiskelijoille) 10 op 

KIRY410 Maturiteetti (1 op) 

XKVH001 Kirjallisuuden tutkimusviestintä (3 op) 

Syventävät opinnot 40 op 

KIRJALLISUUDEN TEORIA JA MENETELMÄT (15 op) 

KIRS111 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät I  5 op 
KIRS112 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät II  5 op 
KIRS113 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät III  5 op 
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KIRJALLISUUDEN VIRTAUKSIA (15 op) 

KIRS211 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus  5 op 
KIRS212 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I  5 op 
KIRS213 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset II  5 op 
tai 
KIRS221 Yleisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op 
KIRS222 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I   5 op 
KIRS223 Yleisen kirjallisuuden virtaukset II   5 op 

KIRS310 Seminaari    10 op 

KIRS421 Harjoittelu (vapaaehtoinen)  5–10 op 

TUTKIELMA 40 op 

KIRS320 Pro gradu -tutkielma   40 op 
KIRS321 Sivututkielma   20 op 

Jatko-opinnot 

KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot   10 op 
KIRJ120 Tutkimustyön taidot   10 op 
KIRJ210 Tutkimusseminaari    10 op 
KIRJ221 Lisensiaatintutkimus   90 op 
KIRJ222 väitöskirjatutkimus    210 op 
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Yleistä 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)  

Hops on pääaineopiskelijoille pakollinen jossain opintojen vaiheessa. Opiskelija voi tehdä opintosuunnitel-
ma myös aine-, syventävien- ja jatko-opintojen yhteydessä. 

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman laajuus on 1 op ja koodit ovat: 

• TAIP110 Hops (perusopinnot), TAIA110 Hops (aineopinnot), TAIS110 Hops (syventävät opinnot) ja 
TAIJ110 Hops (jatko-opinnot). 

Opiskeluvalmiudet 

Pääaineopiskelijat suorittavat opiskeluvalmiudet–seminaarin peruspintojen yhteydessä. Seminaarin koodi on 
TAIP111 (1 op). 

Opintosuoritusten arvostelusta 

Vapaaehtoisen harjoittelun raporttia lukuun ottamatta kaikki opintosuoritukset, myös opintokokonaisuudet, 
arvostellaan asteikolla 1–5. Harjoitteluraportti arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. 

Opintojaksojen vastaavuuksista 

Tässä opetussuunnitelmassa näkyvät koodit on varattu kirjatenteille ja sellaisille luentosarjoille, joiden otsi-
kot ja sisällöt eivät muutu. Opetusohjelmaan tulee luentosarjoja joissa on eri koodi ja nimi kuin tässä opetus-
suunnitelmassa on mainittu, mutta ne vastaavat tässä opetussuunnitelmassa näkyviä kohtia. Opintojen vas-
taavuustaulukko on nähtävissä taikun sivulla 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/vastaavuudet 

Tärkeät linkit 

Opetukseen ja opiskeluun liittyvää tietoa: 

• Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelu taikussa -sivu: 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/ 

• Jyväskylän yliopiston opiskelu-sivu: http://www.jyu.fi/opiskelu 
• Jyväskylän yliopiston opiskelijapalvelut: http://www.jyu.fi/hallinto/opiskelijapalvelut 
• Humanistisen tiedekunnan opintojen tueksi -sivu: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki 
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Opintojen rakenne 

Perusopinnot 30 op 

Oppiaineen omat opintojaksot Laitoksen yhteistä opetusta 

25 op 5 op 

Aineopinnot 50 op (30 op) 

Kandidaatintutkielma ja 
proseminaari  

Oppiaineen omat opinto-
jaksot 

Laitoksen yhteistä opetusta 

10 op (sivuaineena 0 op) 20 op – 40 op 0 op – 20 op 

Syventävät opinnot 80 op (40–60 op) 

Pro gradu –tutkielma Seminaari Muut syventävät opinnot 

40 op (sivuaineena 20 op 
/ 0 op) 

10 op 30 op 

Jatko-opinnot 

Tutkimusseminaari Oman tutkimusalan jatko-
opinnot 

Tutkimustyön taidot Lisensiaatintutkimus 
ja/tai väitöskirjatutkimus 

10 op 10 op 10 op 90 op / 210 op 

HOPS ja opiskeluvalmiudet 

TAIP110 Hops, perusopinnot 1 op, TAIA110 Hops, aineopinnot 1 op, TAIS110 Hops, sy-
ventävät opinnot 1 op, TAIJ110 Hops, jatko-opinnot 1 op 

HOPS on pääaineopiskelijoille pakollinen opintojakso jollain opintojen tasolla (perus-, aine- tai syventävissä 
opinnoissa). Myös jatko-opiskelijat voivat tehdä HOPSin. Vain pääaineopiskelijat tekevät HOPSin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa suunnitella opintojensa tavoitteet, aikataulun ja opintopolun.  

Opintomuoto 

E-hops (korppi), itsenäinen perehtyminen yliopiston opetustarjontaan, omien kiinnostusten ja vahvuuksien 
kartoittaminen. Hops-keskustelut  käydään ohjaajan kanssa perusopintojen alkuvaiheessa ja tarpeen mu-
kaan aine-, syventävien, ja jatko-opintojen alkuvaiheessa. 
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TAIP111 Opiskeluvalmiudet 1 op 

Opiskeluvalmiudet on lv. 2006-2007 ja sitä myöhemmin aloittaneille pääaineopiskelijoille pakollinen. 

Osaamistavoite 

Kurssin käytyään opiskelija on tutustunut opiskelutekniikoiden ja kirjoittamisen perusteisiin ja osaa käyttää 
lähdeviitteitä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus. 

Perusopinnot 30 op 

Osaamistavoite 

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuuden ja tuntee keskeis-
ten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistön.   

Opiskelija hallitsee kirjallisuustieteen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet sekä osaa soveltaa niitä itse-
näisessä tiedonhankinnassa.  

Omaksumillaan perustaidoilla opiskelija pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä 
soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä eri tekstilajeihin.  

Opiskelija osaa määritellä kirjallisuuden tyylikaudet ja nimetä niiden keskeiset edustajat sekä tuntee kirjalli-
suuden lajien historiaa.  

Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia 
kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.  

KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet 5 op 

Sisältö 

Perehtyminen kirjallisuustieteen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin, erilaisiin kirjallisuuskäsityksiin sekä 
kirjallisuuteen kielenä ja merkitysjärjestelmänä.  

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa kuvata kirjallisuustieteen alan moninaisuuden ja tietää keskeisten kirjallisuudentutkimuksen 
suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistön.   

Opintomuoto 

Lähiopetus. 

Kirjallisuus 

Oheiskirjallisuus: 

• KOSKELA & ROJOLA: Lukijan ABC-kirja 
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KIRP120 Tekstianalyysiharjoituksia 5 op 

Vain kirjallisuuden ja suomen kielen pääaineopiskelijoille. 

Sisältö 

Perehtyminen kaunokirjallisen tekstin analyysin ja tulkinnan perusteisiin sekä eri tekstilajien (proosa, lyriik-
ka draama) ominaispiirteisiin. Kurssin osana suoritetaan Tutkijan taidot I -opintokokonaisuus. 

Osaamistavoite 

Omaksumillaan perustaidoilla opiskelija pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä 
soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä eri tekstilajeihin.  

Opintomuoto 

Aktiivinen osallistuminen praktikumeihin.  

Kirjallisuus 

Oheislukemistona: 

• KANTOKORPI et al: Runousopin perusteet 

KIRP121 Tekstianalyysi 5 op 

Muille sivuaineopiskelijoille. 

Sisältö 

Perehtyminen kaunokirjallisen tekstin analyysin ja tulkinnan perusteisiin sekä eri tekstilajien (proosa, lyriik-
ka draama) ominaispiirteisiin.  

Osaamistavoite 

Omaksumillaan perustaidoilla opiskelija pystyy soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä eri tekstila-
jeihin.  

Opintomuoto 

Kirjatentti.  

Kirjallisuus 
• teoksesta KANTOKORPI et al: Runousopin perusteet Kantokorven osuus (s. 105–177) 
• teoksesta KAINULAINEN et al: Lentävä hevonen – Välineitä runoanalyysiin seuraavat artikkelit: 

o Karoliina Lummaa: Aihe, motiivi, teema ja topos (s. 41–63) 
o Taina Ratia: Runon kuvakielisyyden ulottuvuudet (s. 121–142) 
o Johanna Krappe: Monimerkityksinen metafora (s. 145–164) 
o Kaisu Kesonen: Metonymia (s. 167–187) 
o Karoliina Lummaa: Symboli ja allegoria (s. 191–208) 

• teoksesta POLKUNEN et al: Lukutikku kirjallisuuden lukijalle Outi Nyytäjän artikkeli Näytelmän 
lukemisesta (s. 205–227) (luettavissa myös Athenaeum rakennuksen kirjastossa). 

KIRP130 Kirjallisuushistoria 5 op 

Sisältö 
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Suomen ja muun Euroopan kirjallisuuden kirjallisuushistoria.  

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa vertailla kirjallisuuden tyylikausia toisiinsa ja eritellä niiden keskeisiä edustajia. 

Opintomuoto 

Kirjatentti, verkkokurssi tai lähiopetus. 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset: 

• VARTIAINEN: Länsimaisen kirjallisuuden historia. 
• KIRSTINÄ: Kirjallisuutemme lyhyt historia. 

LAITOKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT (5 op) 

Yksi seuraavista (TAIP210, TAIP220, TAIP230). 

TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurin ja kulttuuriperinnön perusteet, moninaisuuden ja valtasuhteet sekä tietää kult-
tuuriperinnön yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien pääpiirteet. 

Opintomuoto 

Luennot ja kirjallisuus. Luennot ja kirjallisuus tentitään. 

Kirjallisuus 
• Kinanen, Pauliina (toim.): Museologia tänään (2007): s. 12 – 67 
• Oppimispaketti TAIP210, joka lainataan juomatehtaan mediateekista. 

TAIP220 Estetiikka ja taiteenteoria 5 op 

Sisältö 

Länsimaisen estetiikan ja taideajattelun perinne ja tärkeimmät nykysuuntaukset. Pääpaino on valistuksesta 
ja romantiikasta kehittyneessä modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat post-
moderniin ja nykytaiteeseen. 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet sekä tunnistaa ja pystyy erittelemään esteetti-
siin ja taiteen arvoihin liittyviä argumentteja. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, oppimistehtävät tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 
• BREDIN & SANTORO-BRIENZA: Philosophies of Art and Beauty 
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• Carroll (toim.): THEORIES OF ART TODAY 
tai ELDRIDGE: An Introduction to the Philosophy of Art  

• FORSS: Paikan estetiikka 
tai SEPÄNMAA: Alligaattorin hymy 

TAIP230 Populaarikulttuuri 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee populaarikulttuurin käsitteen historialliset perusteet ja tutkimuksen keskeiset lähtökoh-
dat sekä osaa soveltaa niitä itsenäisessä analyysissä ja kirjoittamisessa. 

Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja populaarikulttuurin erilaisten ilmiöiden tulkinnassa ja osaa 
yhdistää erilaisia teorioita populaarikulttuurin kontekstiin, näkökulmina esimerkiksi mediakuvat ja elokuva, 
mainonta, sarjakuva ja fanius. 

Opintomuoto 

Kirjatentti, essee tai luento. 

Kirjallisuus 

Kolme seuraavista: 

• BETTS: A History of Popular Culture 
• KALLIONIEMI & SALMI: Porvariskodista maailmankylään. Populaarikulttuurin historiaa. 
• BACON: Audiovisuaalisen kerronnan teoria 
• HAVASTE: Tarzan ja valkoisen miehen arvoitus. Tutkimus maskuliinisesta identiteetistä Edgar Rice 

Burroughsin Tarzan-sarjassa 
• MCCLOUD: Sarjakuva -näkymätön taide 
• Nikunen (toim.): FANIKIRJA 
• ROSSI: Heterotehdas 

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (10 op) 

Sisältö 

Suoritetaan joko Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus (KIRP311 ja KIRP312) tai Yleisen kirjallisuuden tunte-
mus (KIRP321 ja KIRP322). 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia 
kirjallisuushistoriallisessa kontekstissa. 

Opintomuoto 

Kirjatentti, lähiopetus tai lukupiirit.  

KIRP311 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus I 5 op 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset: 
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• SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 1, luku IV (s. 180-267) 
• KALEVALA 
• KANTELETAR 
• RUNEBERG: Vänrikki Stoolin tarinat I-II 

ja Hanna 
• KIVI: Kullervo 

ja Nummisuutarit 
ja Seitsemän veljestä 
ja Kanervala 

KIRP312 Kotimaisen kirjallisuuden tuntemus II 5 op 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset: 

• SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 2, luvut I - III (s. 8-344) 
• AHO: Rautatie 

ja Juha 
• CANTH: Köyhää kansaa 

ja Anna Liisa 
• JÄRNEFELT: Isänmaa 
• JOTUNI: Arkielämää 
• LINNANKOSKI: Laulu tulipunaisesta kukasta 
• LEHTONEN: Putkinotko 
• HAANPÄÄ: Taivalvaaran näyttelijä 
• SILLANPÄÄ: Nuorena nukkunut 
• LEINO: Helkavirsiä I 
• HELLAAKOSKI: Jääpeili 

KIRP321 Yleisen kirjallisuuden tuntemus I 5 op 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset: 

• KAIMIO-OKSALA-RIIKONEN: Antiikin kirjallisuus ja sen perintö (1998) 
• HOMEROS: Odysseia 
• SOFOKLES: Kuningas Oidipus 
• DANTE: Jumalainen näytelmä (Helvetti) 
• BOCCACCIO: Decamerone (esipuhe, 4., 7. ja 9. päivä) 
• SHAKESPEARE: Hamlet 
• SHAKESPEARE: Sonetteja 
• CERVANTES: Don Quijote I 
• MOLIÈRE: Saituri 
• SWIFT: Gulliverin retket 
• VOLTAIRE: Candide 
• GOETHE: Nuoren Wertherin kärsimykset 
• POE: Korppi ja kultakuoriainen 
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KIRP322 Yleisen kirjallisuuden tuntemus II 5 op 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset: 

• TOLSTOI: Anna Karenina 
• FLAUBERT: Rouva Bovary 
• DOSTOJEVSKI: Rikos ja rangaistus 
• JOYCE: Dublinilaisia 
• HESSE: Arosusi 
• KAFKA: Oikeusjuttu 
• CAMUS: Sivullinen. 

Aineopinnot 50 op (opettajalinjalla 40 op) 

Sivuaineopiskelijoille 30 op. 

Osaamistavoite 

Opiskelija on omaksunut kirjallisuusteorian keskeisten suuntausten edustamat lukutavat ja pystyy arvioi-
maan niiden käsitteistön käyttökelpoisuutta erilaisiin analyysitehtäviin. 

Opiskelija ymmärtää genren merkityksen tekstin tulkinnassa ja osaa soveltaa lajiteoreettista ajattelutapaa 
omissa analyyseissaan. 

Opiskelija ymmärtää kertovan tekstin perusperiaatteet ja tekstianalyysitavat sekä kritiikin niitä kohtaan. 

Opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan eri lajien keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisten virtaus-
ten kontekstissa. 

KIRJALLISUUDEN TEORIA (5 op) 

KIRA110 Kirjallisuuden teoria 5 op 

Sisältö: 

Perehtyminen kirjallisuusteoreettiseen ajatteluun, termistöön ja puhetapoihin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija on omaksunut kirjallisuusteorian keskeisten suuntausten edustamat lukutavat ja pystyy arvioi-
maan niiden käsitteistön käyttökelpoisuutta erilaisiin analyysitehtäviin. 

Opintomuoto 

Kirjatentti tai lähiopetus. Pääaineopiskelijoille suositellaan osallistumista lähiopetukseen. Kirjatenttiin sisäl-
tyy soveltava tehtävä. 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset: 

• EAGLETON: Kirjallisuusteoria: Johdatus 
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• Alanko–Käkelä–Puumala  (toim.): KIRJALLISUUDENTUTKIMUKSEN PERUSKÄSITTEITÄ 

TUTKIMUKSEN SUUNTIA (10–20 op) 

Sisältö 

Opintojaksot voivat koostua sekä oppiainekohtaisista opinnoista KIRA220–KIRA250 että laitoksen yhteisistä 
opinnoista TAIA211–TAIA271. Aineenopettajaksi suoravalinnalla opiskelevat pääaineopiskelijat ja sivu-

aineopiskelijat kaksi seuraavista, muut pääaineopiskelijat neljä seuraavista.  

KIRA220 Kirjallisuuden lajiteoria 5 op 

Sisältö 

Perehtyminen lajiteoreettisiin kysymyksiin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää genren merkityksen tekstin tulkinnassa ja osaa soveltaa lajiteoreettista ajattelutapaa 
omissa analyyseissaan.  

Opintomuoto 

Kirjatentti tai lähiopetus. 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:  

• Lyytikäinen (toim.): LAJIT YLI RAJOJEN 
• Duff (ed.): MODERN GENRE THEORY 

KIRA230 Teos ja teksti 5 op 

Sisältö 

Perehtyminen kertovan tekstin teorioihin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää kertovan tekstin perusperiaatteet ja tekstianalyysitavat sekä kritiikin niitä kohtaan. 

Opintomuoto 

Kirjatentti tai lähiopetus. 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:  

• Hägg et al (toim.): NÄKÖKULMIA KERTOMUKSEN TUTKIMUKSEEN 
• GENETTE: Narrative Discourse 
• TAMMI: Kertova teksti 
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KIRA240 Kirjallisuuden pedagogia 5 op 

Sisältö 

Perehtyminen peruskoulun ja lukion kirjallisuuden opetuksen tavoitteisiin ja historiaan sekä lukutaidon ja 
lukuharrastuksen kysymyksiin.  

Tutustuminen opetuksen kannalta keskeisiin kirjallisuuden lajeihin (nuortenkirjallisuus, fantasiakirjalli-
suus). 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy käyttämään kirjallisuustieteellistä osaamistaan koulun kirjallisuuden opetuksen tavoittei-
den saavuttamiseksi ja ymmärtää kirjallisuuden opetuksen merkityksen kulttuurisen lukutaidon välittämi-
sessä ja kehittämisessä.  

Opintomuoto 

Kirjatentti tai lähiopetus. 

Kirjallisuus 

Mikäli suoritetaan kirjatenttinä, tentitään seuraavat teokset:  

• Blomberg-Hirsjärvi-Kovala (toim.): FANTASIAN MONET MAAILMAT, s. 11-31 ja 76-96 
• RIKAMA: Lukion kirjallisuudenopetus 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa 
• RÄTTYÄ: Suvi Kinosta seuraten. Näkökulmia Jukka Parkkisen trilogiaan, s. 5-39 
• SAARINEN-KORKIAKANGAS: Ihanaa vai pitkäveteistä 
• Saariluoma-Turunen (toim.): KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN FUNKTIOT, s. 

153-195. 

KIRA250 Kirjoittaminen ammattina 5 op 

Sisältö 

Opiskelija perehtyy kirjallisuuskritiikkiin, kulttuurijournalismiin tai kustannustoimittamiseen. 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee editoinnin ja julkaisemisen käytännöt, tunnistaa julkaisemisen luovana haasteena. 

Opintomuoto 

Praktikum –kurssi tai essee. Esseenä suoritettaessa tehdään oheiskirjallisuutta apuna käyttäen kirjallisuus-
kritiikki, kirjallisuutta käsittelevä lehtijuttu (esimerkiksi kirjailijahaastattelu) tai muokataan ja kommentoi-
daan taikun oppimateriaalit–sivustolta löytyviä tekstiesimerkkejä  
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/taiku_opiskelu/kurssit. 

Oheiskirjallisuutta 
• PLOTNIK: The Elements of Editing 
• MAKKONEN: Kustannustoimittajan kirja 
• VARPIO: Kirjallisuuskritiikki 
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LAITOKSEN YHTEISET OPINTOJAKSOT 

KULTTUURINTUTKIMUS 

TAIA211 Kulttuurintutkimus I 5 op 
TAIA211 Kulttuurintutkimus II 5 op 

Sisältö 

Tutustutaan nykykulttuurin ilmiöihin monialaisen kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Modernisaation 
vaikutukset luovat historiallista taustaa. Keskeisiä aiheita ovat arkielämä, medioituminen, populaari, moni-
kulttuurisuus, paikallinen ja globaali, identiteetti. Teoreettisessa käsitteistössä ovat keskeisiä merkitysten 
muodostuminen, valta, representaatio, ideologia ja subjektius. Menetelmällisesti korostuvat kontekstuaaliset 
tutkimusotteet sekä tekstin että kuvan analyysissa. 

Osaamistavoite 

Opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen teoreettiset ja analyyttiset peruskäsitteet. Hän saa kuvan sekä 
nykykulttuurissa vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta että kulttuurin suhteesta muihin yhteiskunnan 
osa-alueisiin ja arvopiireihin. Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuurin tilan ja muutoksen dynamiikkaa ja 
kykenee siten esittämään kriittisiä kysymyksiä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus, kirjatentti tai essee. 

Kirjallisuus 

Kirjatenttiin kuuluu kaksi erikseen tentittävää 5 op:n kokonaisuutta (kulttuurintutkimus I ja II). Ensimmäi-
nen painottuu kulttuurintutkimuksen perusteisiin ja toinen teoreettisiin, historiallisiin ja menetelmällisiin 
erityiskysymyksiin. 

• Oheislukemistoksi suositellaan Bennett, Grossberg & Morris (eds.): NEW KEYWORDS. A REVISED 
VOCABULARY OF CULTURE AND SOCIETY. 

Kulttuurintutkimus I  

• FORNÄS: Kulttuuriteoria. Myöhäismodernin ulottuvuuksia  
tai OSWELL: Culture and society: An Introduction to Cultural Studies (myös ebrary) 

• LEHTONEN: Merkitysten maailma tai Michael Pickering (toim): RESEARCH METHODS FOR 
CULTURAL STUDIES 

• Vainikkala ja Mikkola (toim.): NYKYAIKA KULTTUURINTUTKIMUKSESSA  
tai BAUMAN: Postmodernin lumo 

Kulttuurintutkimus II  

kaksi tai kolme teosta ja kokoelma artikkeleita, joista sovitaan tentaattorin kanssa. 
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TEKSTUAALINEN JA VISUAALINEN ANALYYSI 

TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi I 5 op 
 TAIA221 Tekstuaalinen ja visuaalinen analyysi II 5 op 

Sisältö 

Tutustutaan laaja-alaiseen tekstikäsitykseen ja visuaalisen analyysin kenttään. Perehdytään erityisesti kuvan 
ja sanan suhteeseen, kirjallisuudentutkimuksen teksti- ja tulkintateorioihin ja niiden käyttöön erilaisten teks-
tien yhteydessä sekä visuaalisen analyysin mahdollisuuksiin suhteuttaen taiteentutkimuksen esimerkkejä 
muiden tieteenalojen kuten luonnontieteiden, viestintätieteiden ja kognitiotieteen tarjoamiin analyysimallei-
hin. 

Osaamistavoite 

Opiskelija ymmärtää käsitteet visualisointi, visuaalinen malli ja visuaalinen esimerkki ja pystyy tuottamaan 
visuaalisten teosten analyyseja. Hän pystyy soveltamaan sekä visuaalisia että tekstuaalisia menetelmiä eri-
laisiin teksteihin (puhuttu, kirjoitettu, kuva, elokuva, mainos). 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

artikkeleita sopimuksen mukaan tai 

• MIKKONEN: Kuva ja sana: vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä 
• FARAGO & ZWIJNENBERG: Compelling Visuality 

KULTTUURIN JA TAITEEN VÄLITTYMINEN 

TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 5 op 
TAIA231 Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 5 op 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen I 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa kulttuurin ja taiteen välittymistä käsitteleviä teorioita, kuten kulttuurinen 
muisti, reseptio ja muut kokijakeskeiset suuntaukset. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

kolme seuraavista: 

• KAVANAGH: Dream Spaces. Memory and the Museum. 
• HOLUB: Reception Theory. A Critical Introduction. 
• Kajannes, Kirstinä (toim.): KIRJALLISUUS, KIELI JA KOGNITIO 
• MORGAN, DAVID: The Sacred Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice. 
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• Suleiman & Crosman (eds.): THE READER IN THE TEXT. ESSAYS ON AUDIENCES AND INTER-
PRETATION. 

Kulttuurin ja taiteen välittyminen II 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurin välittymisen käytäntöjä ja tutkimusta yhdeltä seuraavista erityisalueista: mu-
seopedagogiikka, mediakasvatus, taidekasvatus, yleisötutkimus tai taidekritiikki.  

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

yksi seuraavista kokonaisuuksista 
 
Museopedagogiikka 

• HOOPER-GREENHILL, EILEAN: Museum, media, message 
• LEVANTO & PETTERSSON: Valistus / museopedagogiikka / oppiminen. Taidemuseo kohtaa ylei-

sönsä 
• Venäläinen, Päivi (toim.): KULTTUURIPERINTÖ JA OPPIMINEN 

Mediakasvatus 

• KOTILAINEN, HANKALA & KIVIKURU: Mediakasvatus 
• SUORANTA: Kasvatus mediakulttuurissa 
• KUPIAINEN, SINTONEN: Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus 

Taidekasvatus 

• KANTONEN: Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa 
• RANTALA: Ite pitää keksii se juttu. Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta 
• Bardy ym. (toim.): TAIDE KESKELLÄ ELÄMÄÄ. 

Yleisötutkimus 

• LÄHDESMÄKI: Kuohahdus suomen kansan sydämestä. 
• BUTSCH, RICHARD: The citizen audience: crowds, publics, and individuals 
• Will Brooker & Deborah Jermy (eds.): THE AUDIENCE STUDIES READER 

Taidekritiikki 

• BARRETT: Criticizing art: Understanding the contemporary 
• KIRJOITUKSIA TAITEESTA 2-4 (valitaan kaksi teosta) 

LASTENKULTTUURI 

TAIA241 Lastenkulttuuri I 5 op 
TAIA241 Lastenkulttuuri II 5 op 

Osaamistavoite 
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Opiskelija tuntee lapsuutta ja lastenkulttuuria koskevia luokitteluja ja käsitteitä sekä osaa eritellä ja analy-
soida sekä lapsille suunnatun että lasten oman kulttuurin ilmiöitä. Hän osaa erottaa ja arvioida erilaisia tut-
kimustraditioita ja näkökulmia suhteessa lapsuuteen ja lastenkulttuuriin ja soveltaa niitä käytännössä. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 

Kirjallisuus 

Lastenkulttuuri I 

• CORSARO: Sociology of Childhood 
• KENNEDY: Changing conceptions of the child from renaissance to post-modernity 
• Saarikoski (toim.): LEIKKIKENTILTÄ. LASTENPERINTEEN TUTKIMUKSIA 2000-LUVULTA 

Lastenkultturi II 

Tentitään joko a), b) tai c). 

a) Lastenkirjallisuus 

• Hunt (ed.): UNDERSTANDING CHILDREN’S LITERATURE  
• Leinonen & Loivamaa (toim.): IHMEEN TUNTUA: NÄKÖKULMIA LASTEN JA NUORTEN FAN-

TASIAKIRJALLISUUTEEN  
• HIGONNET: Girls, Boys, books, toys. Gender in children’s literature and culture  

tai FOSTER & SIMONS: What Katy read. Feminist re-readings of 'classic' stories for girls 

b) Mediat ja pelit 

• MÄYRÄ: An introduction to game studies. Games in culture. 
• SUONINEN: Mediakielitaidon jäljillä. Lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä. 
• NOPPARI, KUPIAINEN, UUSITALO, LUOSTARINEN: ”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäris-

tö muutoksessa. 

c) Lasten oma kulttuuri  

• CORSARO: "We're friends, right?" Inside kids' culture 
• KALLIALA: Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos  
• Fineberg (ed.): WHEN WE WERE YOUNG. NEW PERSPECTIVES ON THE ART OF THE CHILD 

MONIKULTTUURISUUS 

TAIA261 Monikulttuurisuus I 5 op 
TAIA261 Monikulttuurisuus II 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee monikulttuurisuus-tutkimuksen käsitteistöä ja luokitteluja sekä tutkimusnäkökulmia. Hän 
kykenee tulkitsemaan ja analysoimaan monikulttuurisia ilmiöitä ja kulttuurisia eroja suhteessa etnisyyteen, 
sukupuoleen ja alueellisuuteen. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti monikulttuurisuuteen ja kulttuurieroihin 
liittyviä argumentaatioita ja esittämisen tapoja suhteessa taiteentutkimukseen. 

Opintomuoto 

Lähiopetus tai kirjatentti. 
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Kirjallisuus 

Monikulttuurisuus I 

Kolme seuraavista: 

• GANDHI: Postcolonial theory. A critical introduction  
tai LOOMBA: Colonialism/Postcolonialism 

• Goldberg (ed.). MULTICULTURALISM. A CRITICAL READER 
• Kupiainen, Sevänen, Stotesbury (eds.): CULTURAL IDENTITY IN TRANSITION 
• Lehtonen & Löytty (toim.): ERILAISUUS  
• THORNHAM: Feminist theory and cultural studies 

Monikulttuurisuus II 

Kolme seuraavista: 

• DYER: Älä katso: Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa  
• HALL: Identiteetti 
• HIRVONEN: Saamenmaan ääniä. Saamelaisen naisen tie kirjailijaksi 
• TRINH: When the moon waxes red. Representation, gender and cultural politics 
• PÄÄJOKI: Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa 
• VÄNSKÄ: Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus  ja visuaalisen kulttuurin tutki-

mus 

KULTTUURITUOTANTO 

TAIA271 Kulttuurituotanto 5 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija tuntee kulttuurituotannon rakenteita ja toimintatapoja julkisella, yksityisellä tai kolmannella sek-
torilla. Hän perehtyy yhden tai kahden projektin hallintaan ja toteuttamiseen, kuten julkaisu,  näyttely, luen-
tosarja, konferenssi tai taidetapahtuma. Opiskelija hahmottaa kulttuuriprojektin suunnittelu- ja toteutuspro-
sessin: tavoitteet, aikataulut, yhteistyökumppanit, tiedotuksen ja talousarvion. 

Opintomuoto 

Osallistuminen projektityöskentelyyn (suunnittelu ja toteutus) ja työskentelyn raportointi. Raportoinnissa 
hyödynnetään verkkomateriaalia, kirjallisuutta ja tutkimusta. Projektialoitteita tulee pitkin vuotta mm. lai-
toksen eri toimijoilta, mutta opiskelijoilta toivotaan myös aloitteellisuutta projektien tarjoamisessa. (Yhtey-
denotot omaan pääaineeseen / amanuenssille.)  

KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (15 op) 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy vertailemaan ja arvioimaan eri lajien keskeisiä klassikoita kirjallisuushistoriallisten virtaus-
ten kontekstissa.  

Opintomuoto 

Suoritetaan joko kotimaisen (KIRA311, KIRA312 ja KIRA313) tai yleisen kirjallisuuden tuntemus (KIRA321, 
KIRA322 ja KIRA323) mielellään kirjatentteinä tai lukupiirinä.  
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KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus 

Sisältö 

Kotimainen kertomakirjallisuus. 

Kirjallisuus 

Tentitään seuraavat teokset: 

• SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 3, luvut I ja II (s. 8-155)  

ja neljä (4) seuraavista romaaneista 

• PEKKANEN: Tehtaan varjossa 
• SILLANPÄÄ: Miehen tie 
• VIITA: Moreeni 
• LINNA: Tuntematon sotilas 

tai Täällä Pohjantähden alla I 
• MERI: Manillaköysi 
• TAPIO: Aapo Heiskasen viikatetanssi 
• RINTALA: Pojat 
• VARTIO: Hänen olivat linnut 
• SALAMA: Juhannustanssit 
• MUKKA: Maa on syntinen laulu 
• SUOSALMI: Hyvin toimeentulevat ihmiset 
• JOENPELTO: Elämän rouva, rouva Glad 
• TUURI: Pohjanmaa 
• KAURANEN: Sonja O. kävi täällä 
• PULKKINEN: Romaanihenkilön kuolema 

ja kaksi (2) novellikokoelmaa seuraavista 

• PAKKALA: Pikku ihmisiä 
• JOTUNI: Tyttö ruusutarhassa 
• HAANPÄÄ: Heta Rahko korkeassa iässä 
• HYRY: Kertomus 
• MERI: Leiri 
• SEPPÄLÄ: Suuret kertomukset. 

KIRA312 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka 

Kirjallisuus 

Tentitään seuraavat teokset: 

• SUOMEN KIRJALLISUUSHISTORIA 3, luvut III ja IV (s. 158-300) 
• Haapala (toim.): KUVIEN KEHÄSSÄ 

ja seuraavat teokset 

• LEINO: Juhana herttuan ja Catharina Jagellonican lauluja  
tai Talviyö 

• MANNINEN: Säkeitä I-II 
• KAILAS: Runoja 
• MUSTAPÄÄ: Linnustaja 
• JUVONEN: Pohjajäätä 
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• MANNER: Fahrenheit 121 
• HAAVIKKO: Puut, kaikki heidän vihreytensä 

ja kolme (3) teosta seuraavista  

• KOSKENNIEMI: Runoja 
• HELLAAKOSKI: Sarjoja 
• SÖDERGRAN: Runoja 
• DIKTONIUS: Runoja 
• VALA: Kaukainen puutarha 
• SARKIA: Unen kaivo 
• TYNNI: Kootut runot 
• VIITA: Betonimylläri 
• SAARIKOSKI: trilogia Tanssilattia vuorella, Tanssiinkutsu, Hämärän tanssit 
• NUMMI: Matkalla niityn yli 
• LAINE: Viiden pennin Hamlet 
• REKOLA: Silmänkantama 
• TURKKA: Tule takaisin, pikku Sheba. 

KIRA313 Kotimainen draamakirjallisuus 

Kirjallisuus 

Tentitään seuraavat teokset: 

• PALMGREN: Johdatus kirjallisuustieteeseen, POHJOLAN osuus s. 387-449 
• KINNUNEN: Draaman maailma 

ja kymmenen (10) seuraavista näytelmistä: 

• WECKSELL: Daniel Hjort 
• LINNANKOSKI: Ikuinen taistelu 
• JOTUNI: Tohvelisankarin rouva 
• WUOLIJOKI: Niskavuoren Heta 
• MANNER: Poltettu oranssi 
• HAAVIKKO: Agricola ja kettu 
• MERI: Sotamies Jokisen vihkiloma 
• MANNERKORPI: Avain 
• KYLÄTASKU: Runar ja Kyllikki 
• LUNDÁN: Tarpeettomia ihmisiä 
• RUOHONEN: Kuningatar K 
• TURKKA: Osta pientä ihmistä 
• OKSANEN: Puhdistus. 

KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus 

Kirjallisuus 

Tentitään seuraavat teokset: 

• teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS valittuja kirjailijoita koskevat tiedot 

ja yksi (1) laajempi tutkielma proosakirjallisuudesta, esimerkiksi  

• SAARILUOMA: Muuttuva romaani; Postindividualistinen romaani 
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• WRIGHT: The Formal Principle in the Novel 
• AUERBACH: Mimesis 

ja kolme (3) teosta seuraavista  

• FIELDING: Tom Jones 
• GOETHE: Wahlverwandtschaften 
• STENDHAL: Le Rouge et le Noir 
• BALZAC: La Cousine Bette 
• DICKENS: The Pickwick Papers  

tai Hard Times 
• GEORGE ELIOT: The Mill on the Floss 

tai Middlemarch 
• MELVILLE: Moby Dick 
• MANN: Buddenbrooks 

tai Der Zauberberg 
• WOOLF: Mrs. Dalloway 
• ROBBE-GRILLET: Dans le labyrinthe 
• Le CLÉZIO: Onitsha 
• SIMON: Les Géorgiques 
• ECO: Il nome della rosa 

ja yksi (1) novellisti teoksineen seuraavista 

• JOYCE: Dubliners 
• MAUPASSANT: Boule de suif ja Horla 
• MANN: Tonio Kröger  

ja Der Tod in Venedig 
• KAFKA: Das Urteil  

ja Die Verwandlung 
• CONRAD: The Heart of Darkness 
• BLIXEN: The Deluge at Norderney  

tai The Dreamers kokoelmasta Seven Gothic Tales 
• HEMINGWAY: The Killers  

ja The Old Man and the Sea. 

KIRA322 Yleisen kirjallisuuden lyriikka 

Kirjallisuus 

Tentitään seuraavat teokset: 

• teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS valittuja kirjailijoita koskevat tiedot 
• EASTHOPE: Poetry as Discourse 

ja kolme (3) kokoelma seuraavista 

• PETRARCA: Rime (Sonetteja Lauralle) 
• VILLON: Testamentti 
• GOETHE: Der Musensohn - runotarten lemmikki 

tai Römische Elegien (myös suom.) 
• HÖLDERLIN: Brot und Wein (myös suom.) 
• BAUDELAIRE: Les Fleurs du Mal 
• RILKE: Duineser Elegien 
• APOLLINAIRE: Alcools 
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• NERUDA: Canto General 
• POUND: Personae. 

ja seuraavat runoelmat  

• WHITMAN: Song of Myself 
• MAJAKOVSKI: Oblako v shtanah (Pilvi housuissa) 
• ELIOT: The Waste Land. 

KIRA323 Yleinen draamakirjallisuus 

Sisältö 

Yleinen draamakirjallisuus. 

Kirjallisuus 

Tentitään seuraavat teokset: 

• teoksesta KANSOJEN KIRJALLISUUS valittuja kirjailijoita koskevat tiedot 
• KINNUNEN: Draaman maailma 

ja kymmenen (10) näytelmää seuraavista 

• Anonyymi: Everyman 
• SHAKESPEARE: Richard III 

tai Anthony and Cleopatra 
tai The Tempest 

• MOLIÈRE: Le Misanthrope 
tai Don Juan 

• RACINE: Phedre 
• GOLDONI: La Locandiera (Majatalon emäntä) 
• SCHILLER: Maria Stuart 
• BÜCHNER: Woyzeck 

tai Dantons Tod 
• IBSEN: Hedda Gabler 

tai Vildanden 
• STRINDBERG: Fadern 

tai Ett drömspel 
tai Fröken Julie 

• TŠEHOV: Vanja-Eno 
tai Lokki 

• SHAW: Major Barbara 
• PIRANDELLO: Sei personaggi i cerca d'autore 
• GARCIA LORCA: La Casa de Bernarda Alba 
• O'NEILL: Long Day's Journey into Night 
• WILLIAMS: Cat on a Hot Tin Roof 
• MILLER: The Death of a Salesman 
• BRECHT: Die Ausnahme und die Regel 

tai Mutter Courage 
tai Leben des Galilei 

• BECKETT: Fin de partie 
tai Oh les beaux jours 

• IONESCO: La Leçon 
tai Les Chaises. 
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KIRA410 Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op 

Sivuaineopiskelijat eivät suorita proseminaaria tai kandidaatintutkielmaa. 

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa laatia lyhyen tieteellisen tutkielman valitsemastaan aiheesta ja laatimansa tutkimussuunni-
telman pohjalta noudattamalla tutkielman muodollisia käytäntöjä. Opiskelija osaa etsiä lähteitä ja tutkimus-
kirjallisuutta ja käyttää niitä tutkielmassaan. Hän osaa valita työhönsä soveltuvan tutkimusmenetelmän ja 
analysoida tutkimuskohdettaan valitsemansa menetelmän mukaisesti. Opiskelija pystyy kirjoittamaan tut-
kielmansa johdonmukaisesti ja argumentoiden. 

Opiskelija pystyy puolustamaan omaa tutkielmaansa, osaa opponoida toisen tekemää tutkielmaa ja kykenee 
osallistumaan tieteelliseen keskusteluun. 

Suoritustapa 

Pääaineopiskelijalle pakollinen, kaksi lukukautta kestävä seminaari, joka suositellaan aloitettavaksi toisen tai 
kolmannen vuoden syksyllä. Vaihto-opiskelija voi neuvotella suoritustavan räätälöinnistä seminaarin opet-
tajan kanssa. 

Kirjallisuus 

KAKKURI-KNUUTTILA & HEINLAHTI: Mitä on tutkimus? 

KIRY410 Maturiteetti (1 op) 

Valvotussa kokeessa kirjoitetaan essee, jonka tulee (äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisillä) osoittaa 
suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä perehtyneisyyttä tutkielman alaan. Koe suoritetaan yleisinä tenttipäivi-
nä. Ilmoittautuminen tapahtuu oppiaineeseen, normaalisti kandidaatintutkielman tarkastusvaiheessa. Tar-
vittava lomake löytyy humanistisen tiedekunnan lomakkeet–sivulta: 
http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/lomakkeet/. 

XKVH001 Kirjallisuuden tutkimusviestintä (3 op) 

Äidinkielen viestinnän kurssi, suoritetaan proseminaarin yhteydessä. 

Syventävät opinnot 40 op 

Sivuaineopiskelijoilla 60 op (sivuainetutkielman kanssa) tai 40 op (ilman sivuainetutkielmaa). 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy soveltamaan kirjallisuustieteen menetelmiä ja teorioita pro gradu -tutkielmaansa. 

Opiskelija osaa antaa perustellusti esimerkkejä eri tyylikausiin kuuluvista teoksista ja arvioida niiden ase-
maa kirjallisuuden kaanonissa. 

Opiskelija pystyy tuottamaan itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen ar-
viointiin perustuvan kirjallisen tutkielman. Opiskelija pystyy keksimään järkevän tutkimusongelman, rat-
kaisemaan siihen liittyviä ongelmia tieteellisiä menetelmiä käyttäen. 
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KIRJALLISUUDEN TEORIA JA MENETELMÄT (15 op) 

KIRS111 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät I 5 op 
KIRS112 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät II 5 op 
KIRS113 Kirjallisuuden teoria ja menetelmät III 5 op 

Sisältö 

Pro gradu –tutkielman teoreettista taustaa avaavaa tutkimuskirjallisuutta. 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy soveltamaan kirjallisuustieteen menetelmiä ja teorioita pro gradu -tutkielmaansa. 

Opintomuoto 

Kirjatentti, esseet tai lähiopetus. Kohtaa KIRS113 (5 op) ei tarvitse suorittaa mikäli suoritetaan vapaaehtoinen 
harjoittelu (KIRS421, 4–10 op) tai ulkomailla suoritettuja opintoja (KIRS422, 5–10 op).  

Kirjallisuus 

Tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa viimeistään tenttiä edeltävällä viikolla. (Valittaes-
sa kirjallisuutta voidaan käyttää ohjeellista laskukaavaa: keskimäärin noin 500 sivua suomenkielistä teo-
riakirjallisuutta tai noin 300 sivua vieraskielistä teoriakirjallisuutta = 5 op.) Kirjallisuus voidaan valita joko 
erillisestä kirjalistasta http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/kirjallisuus/opiskelu/kirjalistat/ tai 
tutkielmassa käytettävästä teoriakirjallisuudesta tentaattorin kanssa sopien. 

KIRJALLISUUDEN VIRTAUKSIA (15 op) 

Sisältö  

Taustakirjallisuus ja kaksi mielellään tutkielmaan liittyvää kirjallista virtausta.  

Osaamistavoite 

Opiskelija osaa antaa perustellusti esimerkkejä eri tyylikausiin kuuluvista teoksista ja arvioida niiden ase-
maa kirjallisuuden kaanonissa. 

Opintomuoto 

Kirjatentti. 

Kirjallisuus 

Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta 
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/opiskelu/kirjallisuus/opiskelu/kirjalistat/ tai tutkielmassa käytettäväs-
tä kirjallisuudesta tentaattorin kanssa sopien.  

Taustakirjallisuudessa syvennytään kahteen virtauksiin liittyvään teokseen tai vastaavaan määrään artikke-
leita. Kummassakin virtauksessa paneudutaan keskimäärin 8 teokseen. 
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KIRS211 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op 
KIRS212 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset I 5 op 
KIRS213 Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset II 5 op 

Kotimaisen kirjallisuuden virtaukset: 

• Realismi ja naturalismi 
• Symbolismi 
• 1920-luvun ruotsinkieliset modernistit 
• Tulenkantajat ja 1920-luku 
• Kiila ja 1930-luku 
• Lyriikan modernismi 
• Proosan modernismi 
• Dokumentaarinen ja yhteiskunnallinen kirjallisuus 
• Regionalismi ja maaseudun kuvaus 
• Populaarikirjallisuus sekä lasten- ja nuortenkirjallisuus  
• Uudempi lyriikka 
• Myöhäis- ja postmodernistinen proosa 

KIRS221 Yleisen kirjallisuuden virtaukset, taustakirjallisuus 5 op 
KIRS222 Yleisen kirjallisuuden virtaukset I 5 op 
KIRS223 Yleisen kirjallisuuden virtaukset II 5 op 

Yleisen kirjallisuuden virtaukset 

• Modernismin suuntia (lyriikassa / draamassa) (valitaan painotus) 
• Moderni romaani 
• Dokumenttiromaani ja -draama 
• Postmoderni kertomakirjallisuus  

Kielialueittain: 

• Skandinavian kirjallisuus 
• Saksankielinen kirjallisuus 
• Ranskalainen kirjallisuus 
• Englantilainen kirjallisuus 
• Pohjoisamerikkalainen kirjallisuus 
• Latinalais-amerikkalainen kirjallisuus 
• Venäläinen kirjallisuus  

Myös maita ja kielialueita, joita edellä ei ole mainittu. 

• Nykykirjallisuuden uusia muotoja (suoritetaan lähiopetuksena). 

KIRS310 Seminaari 10 op 

Sisältö  

Seminaarin yhteydessä pidetään esitelmä, toimitaan opponenttina ja paneudutaan pro gradu -tutkielman 
aihepiiriin ja ongelmiin. 

Osaamistavoite 
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Opiskelija hallitsee tutkimussuunnitelman ja itsenäisen tieteellisen tutkielman laatimisen. Hän osaa käydä 
kriittistä ja rakentavaa tieteellistä keskustelua ja argumentoida perustellusti.  

Opintomuoto 

Kaksi lukukautta kestävä seminaari. 

KIRS421 Harjoittelu (vapaaehtoinen) 5–10 op 

Työharjoittelulla tarkoitetaan sitä, että opiskelija on opintojensa aikana työtehtävissä, jotka liittyvät hänen 
opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta. 

Jos harjoittelupaikka on ollut haettavana oppiaineen kautta, maksetaan siitä yliopiston suositusten mukaista 
palkkaa. Jos opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan, maksaa harjoittelupaikan työnantaja palkan. Opiskelija 
neuvottelee palkan määrän työnantajan kanssa. Palkaton harjoittelu on mahdollista, mutta kannattaa harkita 
tarkoin siihen suostumista. Itse hankitut harjoittelupaikat täytyy hyväksyttää oppiaineessa etukäteen opin-
tosuoritusta varten. Kaikista opintoihin liittyvistä harjoitteluista allekirjoitetaan sopimus opiskelijan, työnan-
tajan ja oppiaineen kesken. 

Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ja se arvostellaan hyväksytty/hylätty -asteikolla. Lisätietoja harjoittelusta 
humanistisen tiedekunnan työelämäyhteydet–sivulta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki/tyoelama/ 

Tutkielma 40 op 

KIRS320 Pro gradu -tutkielma 40 op 
KIRS321 Sivututkielma 20 op 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy tuottamaan itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen ar-
viointiin perustuvan kirjallisen tutkielman. Opiskelija pystyy keksimään järkevän tutkimusongelman, rat-
kaisemaan siihen liittyviä ongelmia tieteellisiä menetelmiä käyttäen. Tutkielman suorittaminen on vapaaeh-
toinen sivuaineopiskelijoille (20 op).  

Erilaisista tutkielmatyypeistä, tutkielman arvioinnista ja tutkielman jättämisestä tarkastettavaksi lisätietoa 
humanistisen tiedekunnan tutkielma–sivulta: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkielma/ 

Jatko-opinnot 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy laatimaan itsenäisen, toteuttamiskelpoisen ja innovatiivisen tutkimussuunnitelman, jossa 
ongelmien ratkaisemiseksi esitetään perustellut tieteelliset menetelmät. 

KIRJ110 Oman tutkimusalan jatko-opinnot 10 op 

Kohdan suorittamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja, joista sovitaan ohjaajan kanssa. Kirjallisuuden oppiaine 
vastaa opintojen hyväksymisestä ja dokumentoinnista. Opinnoiksi voidaan lukea esimerkiksi: 
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• tieteenalakohtaisen tutkijakoulun tilaisuudet 
• esitelmät seminaareissa, konferensseissa ja kongresseissa 
• toiminta alan tieteellisissä seuroissa 
• yliopisto-opetus 
• tieteelliset artikkelit ja muu julkaisutoiminta (myös käsikirjoitukset), tieteellisen julkaisun toimitta-

minen, oman alan tieteellisten teosten arvostelut, kriittiset katsaukset jne. 
• jatko-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa 
• laitoksen tai muiden oppiaineiden järjestämät jatko-opintoseminaarit 
• oman tutkimusaiheen kannalta relevantit jatko-opinnot 

Opiskelijoita kehotetaan pitämään yllä portfolion tyyppistä dokumentointia esimerkiksi seminaareista, kon-
ferensseista, pidetystä opetuksesta, julkaistuista teksteistä jne. 

KIRJ120 Tutkimustyön taidot 10 op 

Tutkimuksen tekemisen valmiuksia lisäävää koulutusta, projektinhallintaa, tutkimuksen yhteiskunnallisiin 
yhteyksiin ja merkitykseen perehdyttävää koulutusta, sekä tieteelliseen sivistykseen tähtäävää koulutusta.  

Humanistinen tiedekunta järjestää vuosittain vähintään kaksi tutkijakoulutuskurssia (esim. tieteenteoriasta, 
tutkimusmenetelmistä, tieteellisestä kirjoittamista, tai projektinhallinnasta). Lisäksi laitos pyrkii tarjoamaan 
opetusta tutkimustyöstä. 

KIRJ210 Tutkimusseminaari 10 op 

Sisältö 

Jatko-opiskelijoiden teoreettisten ja metodisten valmiuksien syventäminen. Seminaarityöskentelyyn kuulu-
vat esitelmät, alustukset ja tieteellinen keskustelu. Lisensiaatintyöt tarkastetaan tutkimusseminaarissa, jossa 
myös opastetaan väitöskirjatyön käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa. 

Osaamistavoite 

Opiskelija pystyy laatimaan itsenäisen, toteuttamiskelpoisen ja innovatiivisen tutkimussuunnitelman, jossa 
ongelmien ratkaisemiseksi esitetään perustellut tieteelliset menetelmät. 

KIRJ221 Lisensiaatintutkimus 90 op 
KIRJ222 Väitöskirjatutkimus 210 op 

Filosofian lisensiaatin tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatin-
tutkimus. 

Filosofian tohtorin tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. 

Suoritetut jatko-opinnot rekisteröidään kirjallisuuden oppiaineessa, paitsi tiedekunnan antama koulutus, 
joka rekisteröidään tiedekunnan kansliassa. Jatko-opintojen pisteytys sovitaan ohjaajan kanssa. 


