
Pakolliset kurssit 
 
AI1 Tekstit ja vuorovaikutus  
 
Kurssin keskeisenä aiheena ovat mediatekstit: niiden sisältö, rakenne, tavoite 
ja konteksti sekä kuvan rooli tekstikokonaisuudessa. Romaanista ja novelleista 
tarkastellaan varsinkin aikasuhteita sekä kertojan ja teeman käsitteitä.  
 
§ Ryhmäkeskustelujen aiheena on romaani tai oman viestijäkuvan esittely. 
 
§ Kirjoitustehtäviä: referaatti, kommentti ja aineistopohjainen essee. 

Omavalintaisesta romaanista kirjoitetaan valitun näkökulman mukaan. 
Novelleista tehdään pieniä kirjoitusharjoituksia, joissa harjaannutaan 
määrittelemään käsitteitä. 

 
§ Kokonaisteoksia: Chevalier: Tyttö ja helmikorvakoru, Hesse: Narkissos ja 

Kultasuu ja Koch: Illallinen. 
 
  
AI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 
 
Kurssilla tarkastellaan kielen ja kulttuurin, erityisesti kaunokirjallisuuden, 
merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Suomen kieltä vertaillaan muihin 
kieliin ja tutustutaan kielen vaihteluun ja muuttumiseen.  
 
§ Suullisena tehtävänä on informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja 

esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. 
 
§ Kirjoitustehtäviä: essee prosessikirjoittamisena, kirjoitustehtävä 

omavalintaisesta romaanista ja pieniä kieleen liittyviä tehtäviä. 
 
§ Kokonaisteoksia: Aho: Juha, Alakoski: Sikalat, ElRamly: Auringon asema, 

Lander: Tummien perhosten koti ja Niemi: Populäärimusiikkia 
Vittulajänkältä. 

 
 

AI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa  
 
Kurssi keskittyy kaunokirjallisuuden erittelyyn ja tulkintaan. Tarkasteltavina 
ovat erityisesti runot, näytelmät ja novellit. Kurssin ohjelmaan kuuluu 
teatterikäynti. 
 
§ Ryhmäkeskustelun aiheena on luettu näytelmä. 
 
§ Kirjoitustehtäviä: Näkökulmia runoihin, novellianalyysi, teatteriesityksen 

erittelyä ja taidekuvan analyysi. 
 
§ Näytelmiä: Canth: Papin perhe, Kylätasku: Runar ja Kyllikki, Shakespeare: 

Hamlet, Tšehov: Kolme sisarta ja Tšehov: Lokki. 
 
 
AI4 Tekstit ja vaikuttaminen   
 
Kurssilla tutustutaan vaikuttamisen keinoihin monesta näkökulmasta. Esillä 
ovat tekstien ideologisuus, sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, 
tekijänoikeudet ja mediakritiikki. 
 
§ Kantaa ottavaa puheenvuoroa harjoitellaan väittelytaitojen yhteydessä. 
 
§ Kirjoitustehtäviä: tietokirjaan perustuva essee, tekstianalyysi, 

kampanjavideon erittely ja vaikuttavan kuvan analyysi. 
 
§ Kokonaisteoksia: Hirvonen: Että hän muistaisi saman, Ibsen: Nukkekoti, 

Kianto: Punainen viiva, Oksanen: Puhdistus, Orwell: Vuonna 1984 ja 
Snellman: Lemmikkikaupan tytöt. 

 
 
 
 
 
 



AI5 Teksti ja konteksti  
 
Kurssilla tutustutaan suomalaisen ja muun länsimaisen kirjallisuuden 
vaiheisiin antiikista tämän vuosituhannen alkuun saakka. Huomiota 
kiinnitetään siihen, miten maantieteelliset olot sekä kielellinen, ajallinen ja 
kulttuurinen ympäristö ovat vaikuttaneet kirjallisuuden syntyyn ja 
vastaanottoon.  
 
§ Suullisia esityksiä kirjallisuuden tyyleistä ja tunnetuista teoksista. 
 
§ Kirjoitustehtäviä: kirjallisuusessee maailmankirjallisuudesta sekä pieniä 

kirjallisuusaiheisia tehtäviä. 
 
§ Kokonaisteoksia: Aho: Helsinkiin, Papin tytär, Papin rouva ja Yksin, Canth: 

Agnes, Anna Liisa, Kauppa-Lopo ja Salakari, Jotuni: Arkielämää, Pakkala: 
Elsa ja Vaaralla, Waltari: Vieras mies tuli taloon. 

 
 
AI6 Nykykulttuuri ja kertomukset  
  
Kurssilla keskeistä on suomalainen nykykulttuuri. Tutustutaan 
ajankohtaisiin teksteihin ja kulttuurin ilmiöihin erityisesti 
kertomuksellisuuden näkökulmasta. Kurssiin kuuluu teatterikäynti ja 
osallistuminen Sykin kirjailijatapahtumaan. 
 
§ Kirjoitustehtäviä: aineistopohjainen essee, kielielämäkerta, nykykulttuurin 

kuva ja pieniä kirjallisuustehtäviä. 
 
§ Kokonaisteoksia: Auster: Sattumuksia Brooklynissa, Barbery: Siilin 

eleganssi, Hotakainen: Ihmisen osa, Jumalan sana, Juoksuhaudantie ja 
Luonnon laki, McEwan: Lauantai ja Sovitus, Schlink: Lukija, McLarty: 
Polkupyörällä ajamisen taito, Westö: Isän nimeen, Kangastus 38, Lang, 
Leijat Helsingin yllä ja Missä kuljimme kerran. 

 
 
 

Syventävät kurssit 
 
AI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen  
 
Kurssilla harjoitellaan suullisia puhe- ja vuorovaikutustaitoja monipuolisten 
harjoitusten avulla. Luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri vahvistaa 
itsetuntoa ja harjaannuttaa tunnistamaan omat heikkoudet ja vahvuudet. 
Kurssi sopii sekä esiintymisjännityksestä kärsiville että esiintymishaluisille. 
 
 
AI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen  
 
Kurssilla vahvistetaan kirjoitustaitoja, erityisesti asiatyylisten, laajojen 
aineistopohjaisten tekstien kirjoittamista. Aineistot liittyvät ajankohtaisiin 
kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Harjoittelun 
kohteena on erityisesti tekstin havainnollistaminen. 
  
§ Kirjoitustehtäviä: aineistopohjaisia esseitä, myös kokonaisteosten pohjalta. 
 
§ Kokonaisteos: Linna: Täällä Pohjantähden alla 1 ja ajankohtainen 

esseekokoelma. 
 
 
AI9 Lukutaitojen syventäminen  
 
Kurssilla syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa esimerkiksi esseitä 
erittelemällä. 
 
§ Kokonaisteoksia: Kinnunen: Neljäntienristeys ja vapaavalintainen tietokirja. 
 
 
 
 


