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HUOM! Muista kirjoittaa NIMESI ja HENKILÖTUNNUKSESI 
KUULAKÄRKIKYNÄLLÄ KAIKKIIN kysymys- ja vastauspapereihin!  

Palauta KAIKKI VASTAUSPAPERIT tämän paperin sisällä.  

Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi, kun palautat paperin. 

 



Kirjallisuustieteen valintakoetehtävät 2021 

 

OSIO I (Yhteensä 52 p.) 

Vastaa molempiin kysymyksiin seuraavalle sivulle. Vastausten tulee mahtua annettuun tilaan. 

 

Kysymys 1: 

Anna Kuutsan artikkelissa esitellään perinteisiä käsityksiä kaunokirjallisuuden dialogista: dialogi on 
nähty esimerkiksi objektiivisena ja neutraalina kerronnan keinona. Miten Kuutsa suhtautuu tällaisiin 

perinteisiin näkemyksiin dialogista Maria Jotunin novellien valossa? 

(max 26 pistettä) 

 

Kysymys 2: 

Miten Maria Laakson käyttämä kokemuksellisuuden käsite liittyy kertomukseen, ja miten 

kokemuksellisuuden käsite auttaa tarkastelemaan esityksiä eri medioissa? 

(max 26 pistettä) 

 

 

OSIO II (Yhteensä 95 p.) 

Vastaa toiseen alla olevista kysymyksistä esseellä. Kirjoita vastaus erilliselle konseptipaperille. 
Havainnollista analyysiasi konkreettisilla viittauksilla tekstiin: hyvin valitut tekstiesimerkit ja 

sitaatit ovat olennainen osa tulkintaa. 

 

Kysymys 3:  

Analysoi ja tulkitse oheista katkelmaa Marja-Liisa Vartion romaanista Kaikki naiset näkevät unia. 
Kiinnitä erityistä huomiota herra ja rouva Pyyn väliseen dialogiin käyttäen hyväksesi Anna Kuutsan 
artikkelia. Pohdi kriittisesti Kuutsan artikkelissa esiteltävän lähestymistavan soveltumista Vartion 

tekstiin. Löytyykö tekstistä esimerkiksi Kuutsan esittelemiä kolmea erilaista dialogikerronnan 
muotoa (1. dialogi vuorovaikutustilanteen esittäjänä, 2. mielten dialogi tematisoituna esityksenä ja 

3. dialogi välittämässä kollektiivista ääntä)? 

 

Kysymys 4: 

Analysoi ja tulkitse Astrid Swanin omaelämäkerrallisen Viimeinen kirjani -teoksen oheista 
katkelmaa Kaisa Kortekallion ja Anna Ovaskan artikkelin ”Lähilukeminen ennen ja nyt” valossa. 

Kysymys on kaksiosainen: 

a) Erittele ja analysoi, mitä katkelman piirteitä perinteinen lähiluku voisi ottaa huomioon. 

Havainnollista esimerkein Swanin tekstistä. 

b) Valitse artikkelista yksi perinteistä lähilukemisen mallia haastava näkökulma tai sovellus 

(feminismi, ruumiillisuus, kerronnallinen lääketiede, ekokritiikki tai posthumanismi). Miten 
valitsemasi näkökulma muuttaa tapaasi tarkastella samaa tekstiä – mihin piirteisiin nyt kiinnität 

huomiota ja miten lukukokemus muuttuu? 

 

Ole hyvä ja kirjoita mahdollisimman selkeällä käsialalla. Menestystä kokeeseen!
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