
AVAA VASTA LUVAN SAATUASI! 

 

 
VALINTAKOE 25.5.2015 

klo 12–16 

Tay/ Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 

Kirjallisuustiede 
 

 

HENKILÖTIEDOT 

 

Nimi __________________________________ 

 

Henkilötunnus ___________________________          

          

                                                                         PISTEET 

                                                                         Kokonaispistemäärä                                                                                

 

 
 

Kysymys 1. /27 

Kysymys 2. /25 

Kysymys 3/4. /95 

 

HUOM! Muista kirjoittaa NIMESI JA HENKILÖTUNNUKSESI 

KUULAKÄRKIKYNÄLLÄ KAIKKIIN kysymys- ja vastauspapereihin! Muut 

tekstit voit ottaa omaksesi, mutta PALAUTA KAIKKI VASTAUSPAPERIT tämän 

paperin sisällä. 

 

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi, kun palautat paperin. 

 



TEHTÄVÄT 

 

Osio I 
 

Vastaa molempiin kysymyksiin seuraavalle sivulle. Vastauksen tulee mahtua annettuun 

tilaan. 

 

1. Artikkelissaan "Kognitiivinen metafora runoanalyysin selkärankana? Dylan Thomasin 

'After the funeral' -runon ruumiilliset kielikuvat ja koherenttiuden haaste" Anne 

Päivärinta erittelee kognitiivisen metaforateorian vahvuuksia ja heikkouksia. Listaa 

kolme teorian keskeistä vahvuutta runontutkimuksessa Päivärinnan artikkelin perusteella. 

(max. 27 p.) 
 

2. Selitä mitä tarkoitetaan käsitteellä auktoriaalinen yleisö. Miten käsite suhteutuu lukijan 

ja tekijän käsitteisiin? (max. 25 p.) 

 

Osio I yhteensä (52 p.) 

 

Osio II 
 

Vastaa toiseen alla olevista kysymyksistä esseellä. Kirjoita vastaus erilliselle 

konseptipaperille. Havainnollista analyysiäsi konkreettisilla viittauksilla tekstiin: hyvin 

valitut tekstiesimerkit ja sitaatit ovat olennainen osa tulkintaa.  

 

3. Analysoi ja tulkitse Franz Kafkan kertomusta ”Maalaislääkäri” mahdollisten 

maailmojen rakentajana. Käytä analyysissa apunasi Hanna-Riikka Roineen artikkelia 

”Mahdollistavat maailmat. Näkökulmia China Miévillen Embassytown-romaanin 

outouteen”. Arvioi vastauksessasi myös sitä, miten artikkelin esittelemät käsitteet sopivat 

juuri tämän kertomuksen analyysiin. 

 

tai 

 

4. Analysoi ja tulkitse Vilja-Tuulia Huotarisen runoa ”Valokuva otetaan valkeassa 

hameessa”. Kiinnitä erityisesti huomiota runon kielikuviin käyttäen hyväksesi Mikko 

Turusen artikkelia ”Semanttinen yhteisalue kielikuvien analyysin apuna”. Arvioi 

vastauksessasi myös sitä, miten artikkelin esittelemät käsitteet sopivat juuri tämän runon 

analyysiin. 

 

Osio II yhteensä (95 p.) 

Valintakoeaineisto:  

1. Kysymys- ja tehtäväpaperit 

2. Teksi Franz Kafka: ”Maalaislääkäri” (”Ein Landarzt” 1919, suom. Eeva-Liisa 

Manner, Gummerus 1959) ja Vilja-Tuulia Huotarinen: ”Valokuva otetaan 

valkeassa hameessa” kokoelmasta Sakset kädessä ei saa juosta (2004). 

 

Ole hyvä ja kirjoita mahdollisimman selkeällä käsialalla. Onnea! 
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