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Dokumentaarinen elokuva 
 

VALINTAKOKEEN 2. OSA 
 

Tehtävä 1 
Maanantai 5.6. klo 9.00-12.00 

ELOKUVAKOHTAUKSEN KIRJOITTAMINEN 

Näet kohtauksen elokuvasta. Kirjoita, millainen kohtaus voisi edeltää näkemääsi ja mikä kohtaus voisi tulla 
sen jälkeen. Kirjoita lisäksi korkeintaan 1 (yhden) liuskan synopsis elokuvan aiheesta; mistä elokuva kertoo, 
mitkä ovat sen pääteemat ja henkilöt, millainen on elokuvan tunnelma. 

Toteutustapa 
Katselu ja kirjoitustehtävä sinulle osoitetulla tietokoneella. 

Arviointiperusteet 
Persoonallinen ajattelu. Kyky ideoida ja kirjoittaa elokuvallisesti. 

 

Tehtävä 2 
Maanantai 5.6. klo 13.00-17.00 

SYNOPSIS 

Kirjoita synopsis (korkeintaan A4 liuskan kuvaus elokuvan ideasta) dokumentaariseen elokuvaan otsikolla 
‘RISTIRIITA’. 

Toteutustapa 
Kirjoitustehtävä sinulle osoitetulla tietokoneella. Saat käyttää internetiä apunasi. 

Arviointiperusteet 
Kyky ilmaista elokuvan idea kirjallisesti ja tuottaa elokuvallisia näkökulmia. 

 

Tehtävä 3 
Tiistai 6.6. klo 8-12 

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ 

Kuvaa valokuvia henkilökuvaan, jonka teema on ‘ROOLI’.  

Toteutustapa 
Lähde pois koululta ja valitse kuvattavaksi joku itsellesi ennalta tuntematon ihminen. Kuvausvälineesi on 
puhelimen kamera tai koululta lainattava järjestelmäkamera. Kuvaa 20 kuvaa, joista valitset myöhemmin 6 
(kuuden) kuvan kuvasarjan. Raati katsoo myös ylijääneet kuvat. 

Arviointiperusteet  
Kyky luoda tulkinta ihmisestä ja annetusta aiheesta valokuvan keinoin. Kuvallisen näkemyksen ja tulkinnan 
ilmaisuvoima. Rohkeus tuntemattomien ihmisten kohtaamiseen. 

 

 



Tehtävä 4 
Tiistai 6.6. klo 13-17 

KESKUSTELU (rotaatio) 

Toteutustapa 
Kahden henkilön keskustelu tehtävän aluksi annetusta aiheesta. 

Arviointiperusteet 
Kommunikaatiokyky, jäsentämisen ja heittäytymisen taito. 

 

Tehtävä 5 
Tiistai 6.6 klo 13-16 

VALOKUVASARJA 
 
Toteutustapa 
Valitse aiheesta ’RISTIRIITA’ kuvaamistasi kuvista 6 (kuusi) ja aseta ne haluamaasi järjestykseen word-
tiedostoon, jonka lähetät sähköpostina pääsykoeavustajalle. Lähetä myös ylijääneet kuvat. 
Kirjoita erilliselle paperille valokuviesi henkilölle ajatusääni, max 1 liuska. 
 
Arviointiperusteet  
Valokuvasarja: Kyky luoda tulkinta ihmisestä valokuvan keinoin. Kuvallisen näkemyksen ja tulkinnan 
ilmaisuvoima. 

Ajatusääni: Kyky eläytyä toiseen henkilöön. 
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Tehtävä 6 

Keskiviikko 7.6. klo 9-14 

VIDEOKUVAUS 

Kuvaa materiaalia korkeintaan 10 (kymmenen) minuuttia lyhyeen elokuvaan teemalla ‘RITUAALI’ 

Toteutustapa 

Kuvaus digitaalisella kameralla valitsemassasi paikassa ja valitsemasi ihmisen/ihmisten kanssa. Saat ohjeet 

kameran käyttöä varten. Tulet myöhemmin leikkaamaan assistentin avustuksella materiaalista max 3 

minuutin elokuvan. 

Arviointiperuste 

Kyky aiheen elokuvalliseen tulkintaan, näkökulman persoonallisuus, ihmisen olemuksen välittämisen kyky. 

 

Tehtävä 7 

Keskiviikko 7.6. klo 15-16 

RYHMÄKESKUSTELU 

Ryhmäkeskustelu annetusta aiheesta. 



 
Toteutustapa 
Keskustelu ryhmässä raadin läsnäollessa 
 
Arviointiperusteet 
Kyky ilmaista näkemyksiä ryhmässä. Kyky kuunnella ja perustella omia ajatuksia. 
 

Tehtävä 8 

Torstaina 8.6 klo 8.30-13 

VIDEOTEHTÄVÄN ‘RITUAALI’ LEIKKAUS (rotaatio) 
 
Saat avuksesi leikkaajan, joka koostaa ohjeidesi mukaan materiaalistasi max 3 (kolmen) minuutin elokuvan. 
Aikaa sinulla on 2 (kaksi) tuntia. 
 
Toteutustapa 
Leikkaamalla sinulle osoitetun leikkaajan ja editointiyksikön avulla. 
 
Arviointiperusteet 
Kyky aiheen elokuvalliseen tulkintaan, näkökulman persoonallisuus. 
 

Tehtävä 9 

Torstaina 8.6 klo 8.30-13 

HAASTATTELU (rotaatio) 

Toteutustapa 

Sinulla on 20 minuuttia aikaa haastatella henkilöä, jonka kanssa on sovittu haastattelusta etukäteen.  

Arviointiperuste 

Kyky kontaktiin ja keskusteluun sekä taito esittää oleellisia kysymyksiä. Kyky saada keskustelutilanteesta irti 

mielenkiintoisia asioita. 

 

Tehtävä 10 

Torstaina 8.6 klo 14-17 

IDEAKOLLAASI / MOODBOARD  

Kehittele aiemmin kirjoittamaasi elokuvasynopsista ‘MAA’ eteenpäin. Nyt voit kuvia käyttäen ja 

kirjoittamalla havainnollistaa elokuvaideasi tyyliä, kuvallista ilmaisua, ajatuksiasi ja sitä miten kehittelisit 

teemoja elokuvaksi. 

Etsi kuvia, jotka kuvastavat elokuvaasi. Sommittele niistä elokuvasi visuaalista maailmaa ja tunnelmaa 

kuvaava ”tunnelmataulu” eli moodboard.  

Tee ajatuksiasi ja ideoitasi havainnollistava kollaasi A3 arkille, jonka avulla pystyt kommunikoimaan 

oleellisen elokuvaideastasi. 

Toteutustapa 

Kirjoittamalla ja kuvallista materiaalia yhdistämällä yhdelle (1) A3 arkille.  



Arviointiperusteet 

Kyky ideointiin ja rajaukseen. Kyky visualisointiin. Kyky havaita ja seurata maailman tapahtumia ja 

suhteuttaa omaa ajatteluaan niihin.  

 

Tehtävä 11 

Perjantai klo 9.00–12.30 

Kirjoitustehtävä (rotaatio) 

Kirjoita huomioita valintakoeviikon päivistä ja tehtävistä, ja omista tuntemuksistasi kunkin päivän kohdalla. 

Kirjoitelmanpituus max 2 liuskaa. 

Toteutustapa 

Kirjoita tietokoneella ja palauta valintakoeavustajalle muistitikulla. 

Arviointiperusteet 
Kyky eritellä omaa työskentelyä. 
 

Tehtävä 12 

Perjantai klo 9.00–12.30 

HAASTATTELU (rotaatio) 

Toteutustapa  

Valintaraati keskustelee kanssasi. 

Arviointiperuste 

Kyky eritellä omaa työskentelyä ja kiinnostusta dokumentaariseen ilmaisuun. Kyky ottaa vastaan 

palautetta. Paineensieto. Opiskeluvalmiudet. 

  



Elokuva-ja tv-käsikirjoitus 
 

VALINTAKOKEEN 2. OSA 

Tehtävä 1 
Maanantai 5.6. 2017 klo 9.00–10.00 
 
VAAKUNA 
 
Toteutustapa 
Suunnittele äitisi tai isäsi suvulle vaakuna.  
 
Suunnittele vaakunakilpi, jonka kuvakielessä tiivistyy vertauskuvallisesti se, mikä äitisi tai isäsi suvulle on 
sinun mielestäsi kaikkein ominaisinta. Sinun ei tarvitse noudattaa heraldiikan sääntöjä, mutta vaakunan 
pitää olla tunnistettavissa vaakunaksi. Vaakunaan ei mahdu paljon yksityiskohtia, pelkistä, ja keskity 
oleellisimpaan. Jos käytössäsi ei ole värillisiä kyniä, merkitse vaakunan eri osien väritys kirjallisena. Muista 
että väreilläkin on vaakunoissa suuri merkitys. Mikäli isäsi tai äitisi suvulla on jo vaakuna, suunnittele uusi, 
kuvaavampi.  
 
• Piirroskuva. 
• Erillinen kirjallinen selvitys siitä, millä tavoin vaakunan kuvakieli kuvastaa toisen vanhempasi huonetta ja 
sukua. Mikä viesti käyttämissäsi vertauskuvissa on tarkoitus tiivistyä. Max. 1 sivu 
 
Arviointiperusteet 
Kyky kuvallistaa asioita. 
 
Tehtävä 2 
Maanantai 5.6. 2017 klo 10.00–11.30 
 
2 ENSIMMÄISTÄ MINUUTTIA 
 
Toteutustapa 
Ennakkotehtävänä oli suunnitella pitkä näytelmäelokuva pohjautuen yhteen Helkavirsien 
henkilöhahmoista. Kirjoita kaksi ensimmäistä minuuttia suunnittelemastasi elokuvasta. Mitä kuvassa näkyy, 
mitä kuuluu? 
 
Käsikirjoitus-formaatti.  
 
max. 2 sivua. 
 
Arviointiperusteet 
Käsikirjoitukselliset valmiudet. Kyky kirjoittaa kiinnostavasti. 
 
Tehtävä 3 
Maanantai 5.6. 2017 klo 12.30–14.00 
 
SILMINNÄKIJÄKUVAUS 
 
Toteutustapa 
Kuolet. MUTTA kokemus ei vastaa lainkaan omia ennakko-odotuksiasi.  
Teet valituksen, ja sinut palautetaan elävien kirjoihin. Kerro mitä koit kuoltuasi.  
 



max. 1 sivua. 
 
Arviointiperusteet 
Mielikuvituksen käyttö.  
 
Tehtävä 4 
Maanantai 5.6. 2017 klo 14.00–16.00 
 
IRTISANOMINEN 
 
Toteutustapa 
Kirjoita kohtaus, missä henkilön A on tarkoitus irtisanoa henkilö B. Syystä tai toisesta Irtisanominen ei 
onnistu. Kohtauksen tapahtumien – erityisesti; miksi potkujen antaminen B:lle epäonnistuu – täytyy olla 
kokonaan lukijan ymmärrettävissä ilman että hänellä on minkäänlaista tietoa kohtausta edeltävistä tai sitä 
seuraavista elokuvan tapahtumista. 
 
Kohtaus. Käsikirjoitus-formaatti 
 
max. 2 sivua. 
 
Arviointiperusteet 
Kyky ratkoa käsikirjoituksellisia ongelmia. 
 
Tehtävä 5 
Tiistai 6.6. 2017 klo 9.00–10.30 
 
TAIKATEMPPU 
 
Toteutustapa 
Keksi ennennäkemätön, aivan ällistyttävä taikatemppu, ja kuvaile se selkeästi. Sinun ei tarvitse keksiä miten 
temppu tehdään, kuvaile vain, mitä yleisö näkee.  
 
max. 1 sivu 
 
Arviointiperusteet 
Omaperäisyys ja kuvallinen ajattelu. Kyky tehdä kirjallisesti selvää kuvallisista ratkaisuista. 
 
Tehtävä 6 
Tiistai 6.6. 2017 klo 10.30–12.00 
 
VIIME VUOSI 
 
Toteutustapa 
Suunnittele maksimissaan neljä kohtausta, joissa kiteytyy tyhjentävästi edellinen vuosi elämästäsi. Muista 
että 
– kohtauksien pitää olla kiinnostavia, myös niistä ihmisistä, jotka eivät sinua lainkaan tunne 
– kohtauksien ei tarvitse vastata tarkoin todellisuuden tapahtumia. Sinulla on täysi taiteilijan vapaus 
rakentaa valitsemistasi kerronnallisista elementeistä sellainen neljän kohtauksen sarja, jossa parhaiten 
kiteytyy elämäsi viimeksi kulunut vuosi.  
 



Kohtauksia ei tarvitse kirjoittaa käsikirjoitus-formaattiin, riittää kun teet tiivistäen selkoa kohtauksien 
oleellisesta sisällöstä; keitä henkilöitä kohtauksissa esiintyy, mihin kohtaukset sijoittuvat, ja mitä niissä 
tapahtuu. Kohtauksia voi olla myös vähemmän kuin neljä.  
 
max. 2 sivua 
 
Arviointiperusteet 
Kyky jakaa pitkiä kehityskulkuja kohtauksiksi. 
 
Tehtävä 7 
Tiistai 6.6. 2017 klo 13.00–15.00 (rotaatio, n.10 min / hakija) 
 
KIINNOSTAVA VUOSI 
 
Toteutustapa 
Tee raadille suusanallisesti selkoa siitä, mikä saa katsojan kiinnostumaan edellisessä tehtävässä 
suunnittelemistasi kohtauksista.  
 
Arviointiperusteet 
Kommunikointikyky. 
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Tehtävä 8 
Keskiviikko 7.6. 2017 klo 9.00–10.00 
 
UUSI HELKAVIRSI 
 
Toteutustapa 
Kirjoita Helkavirsien henkeen väkevä runo sinulle läheisestä ihmisestä.  
 
Runo. 
 
max. 1 sivu 
 
Arviointiperusteet 
Psykologinen silmä. Kielelliset valmiudet. 
 
Tehtävä 9 
Keskiviikko 7.6. 2017 klo 10.00–11.30 
 
KOLME ESINETTÄ 
 
Toteutustapa 
Ihmiskunta on lähettämässä avaruuteen luotainta, ja sinun tehtäväksesi on annettu valita kyytiin kolme 
esinettä edustamaan ihmiskuntaa. Luotaimen matkaan ei voi pakata elektronisia laitteita, koska ne 
häiritsevät radioliikennettä. Lisäksi luotaimen matka voi kestää tuhansia vuosia, joten mitään elollista ei sen 
kyytiin laiteta. Muutoin valinta on vapaa; esineiden koko tai paino eivät rajoita valintaasi.  
 



Valitse kolme esinettä. Kerro, millä perusteella valitsit ne. 
 
max. 1 sivu 
 
Arviointiperusteet 
Kyky konkretisoida monitahoisia asioita, ja tehdä valintoja. Analyyttiset valmiudet. 
 
Tehtävä 10 
Keskiviikko 7.6. 2017 klo 12.30–14.00 
 
YKSI ESINE 
 
Toteutustapa 
Suunnittele pitkä näytelmäelokuva, jossa yksi edellisessä tehtävässä valitsemasi esine on erittäin tärkeässä 
osassa.  
 
Juoniselostus. 
 
max 2 liuskaa. 
 
Arviointiperusteet 
Kyky luoda ja välittää kiinnostavia tarinallisia kokonaisuuksia 
 
Tehtävä 11 
Keskiviikko 7.6. 2017 klo 14.00–16.00 
 
TUOTTAJA-PALAVERI 
 
Toteutustapa 
Kerro muille hakijoille edellisessä tehtävässä suunnittelemastasi elokuvasta. Tehtävänä on yhdessä pohtia, 
miten elokuvasta voisi tehdä vielä kiinnostavamman. Arvioi muiden hakijoiden suunnittelemia elokuvia ja 
osallistu heidän hankkeidensa tarkentamiseen ja kehittelyyn. 
 
Arviointiperusteet 
Selkeys omien ajatusten ja näkemysten esittelyssä. Kyky ottaa vastaan palautetta ja osallistua yhteiseen 
ideointiin. 
 

Tehtävä 12 
Torstai 8.6. 2017 klo 9.00–11.00 
 
EHJÄ 
 
Toteutustapa 
Kirjoita kohtaus aiheesta EHJÄ.  
KÄYTÄ VAIN DIALOGIA. Kuka sanoo, ja mitä sanoo.  
 
max. 2 sivua 
 
Kohtauksen on tarpeen olla mahdollisimman kiinnostava. 
 
Arviointiperusteet 
Käsikirjoitukselliset valmiudet 



 
Tehtävä 13 
Torstai 8.6. 2017 klo 11.00–12.00 
 
KYSYMYS 
 
Toteutustapa 
Pääset tapaamaan maailman viisainta ihmistä. Hän on filosofi, psykologi, neurologi, shamaani, 
uskonoppinut ja suuri historian tuntija. Mutta hän ei ole jumala, eikä supertietokone. Hän tietää paljon, 
mutta kuitenkin vain sen verran, mitä ihminen voi toistaiseksi tietää.  
 
Saat esittää hänelle yhden kysymyksen. Mitä kysyt? 
 
max. 1 kysymys. 
 
Arviointiperusteet 
Kyky hyödyntää ainutkertaisia tilaisuuksia. Kyky tiivistää.  
 
Tehtävä 14 
Torstai 8.6. 2017 klo 13.00–14.00 
 
ÄRSYTTÄVÄ TYYPPI 
 
Toteutustapa 
Kuultuaan kysymyksesi maailman viisain ihminen on hiljaa pitkän aikaa. Vaan nyt alkaa tapahtua. Maailman 
viisain ihminen selvittää kurkkuaan, katsoo sinua uteliaan näköisenä ja sanoo; mikä sinun omasta mielestäsi 
on vastaus esittämääsi kysymykseen? 
 
Kerro vastaus omaan kysymykseesi, tarkin ja tyhjentävin, minkä itse pystyt siihen antamaan.  
 
max. 1 sivu 
 
Arviointiperusteet 
Kyky vastata haasteisiin, joita on itse itselleen asettanut. Analyyttiset valmiudet.  
 
Tehtävä 15 
Torstai 8.6. 2017 klo 14.00–16.00 
 
ZOMBIE-ELOKUVA 
 
Toteutustapa 
Suunnittele vallankumouksellinen ja omaperäinen zombie-elokuva. 
 
Sinun ei tarvitse ratkaista elokuvan koko juonta. Oleellisempaa on nyt kertoa elokuvan juonellisista 
lähtökohdista ja konseptista. Erityisesti; mitä uutta sinun elokuvasi tuo zombie-elokuva-genreen. 
 
max. 1 sivu 
 
Arviointiperusteet 
Kekseliäisyys. Kyky varioida tuoreella tavalla moneen kertaan uudelleen lämmitettyjä konsepteja 
 
 



Tehtävä 16 
Perjantai 9.6. 2017 klo 9.00–11.00 
 
ÄÄNI 
 
Toteutustapa 
Kirjoita kohtaus aiheesta Ääni. 
 
Kohtauksen tapahtumien täytyy olla kokonaan lukijan ymmärrettävissä ilman että hänellä on minkäänlaista 
tietoa kohtausta edeltävistä tai sitä seuraavista elokuvan tapahtumista. 
 
Kohtaus. Käsikirjoitus-formaatti 
 
max. 3 sivua. 
 
Arviointiperusteet 
Käsikirjoitukselliset valmiudet. Kyky kirjoittaa kiinnostavasti. 
 
Tehtävä 17 
Perjantai 9.6. 2017 klo 11.00–12.00 
 
PUUTTUVA PÄÄSYKOETEHTÄVÄ 
 
Toteutustapa 
Kehitä pääsykoetehtävä, joka olisi kuin tehty sinua varten, ja jota ratkoessasi pääsisit näyttämään parhaat 
puolesi tulevana käsikirjoittajana.  
 
Arviointiperusteet 
Kirjoitukselliset valmiudet 
 
Tehtävä 18 
Perjantai 9.6. 2017 klo 12.15–15.00 (rotaatio, xx min / hakija) 
 
TEHTÄVÄN ESITTELY JA LOPPUHAASTATTELU 
 
Toteutustapa 
Esittele edellisessä tehtävässä laatimasi pääsykoetehtävä raadille 
 
Arviointiperusteet 
Ennakkokäsitykset käsikirjoittajan työstä ja omasta soveltuvuudesta alan työtehtäviin. 

 

  



Elokuva- ja tv-tuotanto 
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Tehtävä 1 

5.6. klo 8.00-12.00 

ELOKUVA-ANALYYSI 

Sinulle näytetään pitkä elokuva. Elokuvan nähtyäsi kirjoita essee, jossa pohdit elokuvan mies- ja naiskuvaa. 

Voit samalla pohtia aikakautemme suomalaisten kertomusten (elokuvat, televisio, kirjallisuus) tapaa 

käsitellä sukupuolijärjestelmää. Voit valita joko poleemisen, henkilökohtaisen lähestymistavan tai pysytellä 

viileän ulkopuolisena. Kummassakin tapauksessa perustele väitteesi huolella ja käytä konkreettisia 

esimerkkejä. Jos esimerkiksi olet sitä mieltä, että elokuvan naiset ovat passiivisia, kerro esimerkkejä 

kohtauksista joissa se näkyy. 

Toteutustapa 

Kirjallisesti paperille, korkeintaan 2 x A4. 

Arviointiperusteet 

Analyysikyky, yleissivistys, yhteiskunnallinen ymmärrys. 

 

Tehtävä 2 

5.6. klo 13.00-17.00 

RYHMÄTYÖ 

Raati jakaa hakijat ryhmiin. Ryhmät saavat käyttöönsä valokuvia aamupäivällä nähdystä elokuvasta, A3-

paperia, värikyniä, sakset ja paperiliimaa. Ryhmien tehtävänä on suunnitella elokuvan henkilöihin, 

maailmaan ja tapahtumiin perustuva televisiosarja. Sarjasta pitää voida tehdä vähintään kolme kautta, 

kunkin mitta 10 x 52 minuuttia.  

Toteutustapa 

Leikkaa-liimaa-askartele-kirjoita-piirrä A3-paperille sarjan markkinoitnimateriaali ja esittäkää tulokset 

suullisesti. Ryhmät työskentelevät itsenäisesti klo 13.00-15.00 ja esittävät työt raadille ja toisille hakijoille 

klo 15.15 alkaen yksi kerrallaan. 

Arviointiperusteet 

Ryhmätyötaidot, argumentointikyky, esiintymistaidot, näkemyksellisyys, kyky hyödyntää sanallisen ja 

kuvallisen viestinnän keinoja, järki 

 

Tehtävä 3 

6.6. klo 9.00-11.00 

LOOGINEN PÄÄTTELY 

Saat loogista päättelykykyä mittaavia tehtäviä. Ratkaise tehtävät. 



Toteutustapa 

Kirjallisesti paperille.  

Arviointiperusteet 

Looginen päättelykyky 

 

Tehtävä 4 

6.6. klo 12.00-17.00 

LEMPIELOKUVA TAI TELEVISIOSARJA 

Kerro sinulle tärkeimmästä elokuvasta  

Toteutustapa 

Kokelaille on kerrottu maanantaina päivän päätteeksi, että seuraavana päivänä tulemme keskustelemaan 

heidän mielielokuvastaan. Kokelaat saavat varsinainsen tehtävänsä yksi kerrallaan 20 minuuttia ennen 

omaa vuoroaan esiintyä raadille. Tehtävä: Kerro raadille mielielokuvasi. Kerro kronologisesti mitä siinä 

tapahtuu ja millainen päähenkilö siinä on, sekä miksi se on sinulle tärkeä. Suullinen esitys korkeintaan viisi 

minuuttia. Keskustele raadin kanssa aiheesta . Aikaa valmistautumiseen on kullakin 20 minuuttia ja aikaa 

itse esitykselle raadin edessä 15 minuuttia.  

Arviointiperusteet 

Elokuvasivistys, kyky tiivistää, suullinen esitystaito, näkemys 
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Tehtävä 5 

7.6. klo 8.00-12.00 

KERTOMUS 

Kirjoita tarina, joka sijoittuu Suomen itsenäisyyden historian johonkin keskeiseen vaiheeseen ennen 

syntymäsi vuotta. Tarinan päähenkilö on samanniminen kuin sinä itse ja muistuttaa sinua. Käytä 

historiallista viitekehystä hyväksesi, mutta keskity kuitenkin kuvaamaan ensisijaisesti päähenkilön tekemiä 

valintoja vaikeissa tilanteissa. Tärkeintä on, että kerrot tarinan, joka tuntuu itsellesi henkilökohtaiselta ja 

tärkeältä. Tyylilajin voit valita itse. Kirjoita henkilökohtaisesti ja rohkeasti. Varaudu siihen, että muut hakijat 

tulevat kuulemaan kertomuksesi. 

Toteutustapa 

Kirjallisesti paperille, lopputulos max 4 liuskaa.  

Arviointiperusteet 

Tarinankertomisen taito, luovuus, näkemys 

 

 



Tehtävä 6 

7.6. klo 13.00-17.00 

KOMMENTOINTI 

Kaikki kokelaat ovat samassa huoneessa raadin kanssa. Jokainen lukee edellisessä tehtävässä tekemänsä 

kertomuksen ääneen kaikille toisille. Kustakin tarinasta keskustellaan ja kokelaat analysoivat kuulemaansa. 

Toteutustapa 

Keskustelu, ääneenluku  

Arviointiperusteet 

Keskustelutaidot, kyky antaa ja vastaanottaa palautetta 

 

Tehtävä 7 

8.6. klo 8.00-16.00 

VUOROVAIKUTUSTAIDOT 

Vuorovaikutuskouluttaja esittelee päivän tehtävän. Raati jakaa hakijat 3-4 ryhmään. Kukin ryhmä saa 

kerrallaan ohjausta vuorovaikutustaidoissa ja tekee harjoituksia. Raati tarkkailee hakijoiden työskentelyä ja 

kykyä omaksua uusia taitoja paineenalaisessa tilanteessa. 

Toteutustapa 

Vuorovaikutustehtävä, toiminnallinen, ohjattu. 

Arviointiperusteet 

Vuorovaikutustaidot, omaksumiskyky, ryhmätyötaidot 

 

Tehtävä 8 

8.6. klo 9.00-16.00 

SARJAKUVA 

Tee sarjakuva käyttäen materiaalina tehtävien 5 ja 6 aineistoja. Käytä toisten hakijoiden luomia henkilöitä 

ja tapahtumia mahdollisimman paljon. Sarjakuvassa voi käyttää kuvallisia ja tekstuaalisia elementtejä 

vapaasti yhdistellen, ääripäinä teksti jota on tehostettu parilla kuvalla tai puhtaasti kuvallinen esitys. Tähtää 

siihen, että sarjakuva on itsenäinen kokonaisuus (ei tiivistelmä tai esittelevä teksti) joka kertoo yhden 

kokonaisen kertomuksen, joka tuottaa katsojassa elämyksen (naurattaa/koskettaa/aiheuttaa oivalluksen). 

Toteutustapa 

Paperille, 2-6 x A4. 

Arviointiperusteet 

Tarinan kerronta, pelkistäminen, visuaalinen ajattelu 

 

 

 



Tehtävä 9 

9.6. klo. 9.00-12.00 

TOISTEN HAKIJOIDEN ESITTELY 

Raadin tekemän aikataulun mukaisesti jokainen kokelas haastattelee kolme muuta kokelasta ja ottaa 

haastattelemastaan henkilöstä muotokuvan, joka ilmaisee henkilön keskeisiä ominaisuuksia kuvaavasti. 

Oman digikameran/kännykkäkameran käyttö on sallittua, kameroita saatavilla myös raadilta. Kullekin 

kohtaamiselle ja kuvaamiselle on 30 minuuttia aikaa. Lopuksi jokainen esittelee ottamansa kuvat, kertoo 

mitä havaintoja on tehnyt kuvattavistaan ja miten on niitä halunnut kuvassa ilmentää. 

Toteutustapa 

Vuorovaikutustilanne, valokuvaus, suullinen esitys 

Arviointiperusteet 

Sosiaaliset taidot, havaintokyky, sanallinen ja kuvallinen ilmaisukyky 

 

Tehtävä 10 

9.6. klo 13.00-16.00 

HAASTATTELU 

Raati haastattelee hakijat yksi kerrallaan. 

Toteutustapa 

Haastattelu. 20 min / hakija. 

Arviointiperusteet 

Sosiaaliset taidot, havaintokyky 

 

  



Elokuvaleikkaus 
 

VALINTAKOKEEN 2. OSA 

 

Tehtävä 1 

Maanantai 5.6.2017, kello 8.00-12.00 

LEHTIARTIKKELI 

Käytettävänäsi on useamman aukeaman lehtiartikkeli kuvineen.  

A) Lue teksti huolellisesti ja lyhennä se sisällöllisesti mielekkäällä tavalla niin, että merkitset ensin 

yliviivaustussilla mustavalkoiseen valokopioon käytettäväksi suunnittelemasi kohdat.  Numeroi 

tekstiosioiden käyttöjärjestys. 

B) Leikkaa sitten värivalokopiosta samat tekstiosuudet, jotka olet merkinnyt mustavalkoiseen valokopioon. 

Valitse kuvamateriaali ja taita se tekstin kanssa kiinnostavalla ja aihetta tukevalla tavalla A3 kartongille. 

Palauta myös mustavalkoinen valokopio, se on osa tehtävää. 

Toteutustapa 

Yliviivaamalla merkintätussilla käytettävä teksti mustavalkoiseen valokopioon. Leikkaamalla ja liimaamalla 

värivalokopio A3 kartongille. 

Arviointiperusteet 

Kyky tiivistää tekstistä olennainen, sommittelutaito. 

 

Tehtävä 2 

Maanantai 5.6.2017, kello 13.00-17.00 

ELOKUVA-ANALYYSI 

Tehtävän aluksi katsotaan elokuva. Elokuvan jälkeen kirjoita analyysi elokuvan henkilöistä ja heidän 

suhteistaan, sekä elokuvan rakenteesta ja ilmaisukeinoista. Älä tee juoniselostusta. Tiivistä elokuvan sisältö 

kahteen lauseeseen. 

Toteutustapa 

Kirjallinen, maksimipituus kaksi (2) sivua. 

Arviointiperusteet 

Kyky ymmärtää psykologisia jännitteitä ja niihin liittyviä kuvavalintoja, eläytymiskyky. Kyky tehdä 

kiinnostavia havaintoja ja eritellä elokuvan ilmaisukeinoja. Kyky ilmaista oma näkemys selkeästi. 

 

Tehtävä 3 

Tiistai 6.6.2017, kello 8.00-17.00 

HAASTATTELU 

Henkilökohtainen haastattelu, joka alkaa edellisen päivän lehtiartikkelitehtävän purulla.  



Toteutustapa 

Keskustelu yksitellen arviointiryhmän kanssa. 

 

Arviointiperusteet 

Kyky perustella omia näkemyksiä. Itsearviointikyky, soveltuvuus ja motivaatio. 

 

Tehtävä 4 

Tiistai 6.6.2017, kello 8.00-17.00 

STORYBOARD 1 

Tee annettuun tekstiin storyboard. Piirrä A3 arkin vasemmalle puolelle allekkain ne kuvat, joilla ilmaiset 

tekstin tapahtumat ja korostat sen sisältöä valitsemallasi tavalla. Mieti miten eri kuvakoot (saat tehtävän 

mukana esimerkkipaperin 8-kuvajärjestelmästä) ja kameranliikkeet (panorointi sivusuunnassa, tilttaus 

pystysuunnassa, zoom tai ajo tiiviimpään tai laajempaan) vaikuttavat sisällön ilmaisemiseen. Voit kirjoittaa 

kuvien viereen oikealle selostuksen kuvien tapahtumista. Numeroi kuvat. Kuvien määrä minimissään 3 kpl 

ja maksimissaan 25 kpl. Anna storyboardillesi nimi. 

Toteutustapa 

Piirtämällä ja kirjoittamalla yhdelle tai useammalle A3-paperille.   

Arviointiperusteet 

Kyky rakentaa ilmaiseva ja elokuvallinen kokonaisuus. 

 

VALINTAKOKEEN 3. OSA 

 

Tehtävä 5 

Keskiviikko 7.6.2017, kello 9.00-12.00 

LEIKKAUSTEHTÄVÄ 1 

Leikkaa annetusta dokumenttielokuvamateriaalista lyhyt elokuva. Valittavanasi on kolme 

musiikkivaihtoehtoa, joita voit käyttää elokuvassasi. Efektejä ei saa käyttää. Elokuvan maksimipituus on 2 

minuuttia. Avustaja leikkaa elokuvasi sinulle ohjeittesi mukaan. Anna elokuvallesi nimi. 

Toteutustapa 

Leikkausohjeita antamalla Avidissa. 

Arviointiperusteet 

Kyky löytää näkökulma materiaalista, kyky luoda etenevä ja ilmaiseva kokonaisuus, äänen merkityksen 

ymmärtäminen, rytmitaju ja kommunikaatiotaidot. 

 

Tehtävä 6 

Keskiviikko 7.6.2017, kello 13.00-16.00 



LEIKKAUSTEHTÄVÄ 2 

Suunnittele annetusta, elokuvan kohtausta varten kuvatusta materiaalista valmis kokonaisuus. Avustaja 

leikkaa kohtauksen sinulle ohjeittesi mukaan. Anna kohtaukselle nimi. Efektejä ei saa käyttää. 

Toteutustapa 

Leikkausohjeita antamalla Avidissa. 

Arviointiperusteet 

Kyky ymmärtää ja saada leikkaamalla esiin henkilöiden ominaisuuksia ja heidän välisiään suhteita. Kyky 

luoda rytmisesti etenevä ja ilmaiseva kokonaisuus. Kommunikaatiotaito. 

 

Tehtävä 7 

Keskiviikko 7.6.2017, kello 16.00-18.00 

LEIKKAUSTEHTÄVÄ 3A 

Saat tutustumista varten noin tunnin pituisen videoidun haastattelun paperille purettuna. Suunnittele 

alustavasti mitä kohtia materiaalista haluat käyttää 8-12 minuutin elokuvaa varten. Palauta saamasi paperit 

muistiinpanoineen valintakoetiskille kello 18.00 mennessä. Saat samat paperit takaisin torstaina kun 

tehtävän toteutus jatkuu editointiyksiköissä.   

Toteutustapa 

Perehtymällä materiaaliin muistiinpanoja tehden. 

Arviointiperusteet 

Ei pisteytystä. 

 

Tehtävä 8 

Torstai 8.6.2017, kello 8.00-12.00 

LEIKKAUKSEN PURKU 

Pura edellisen päivän leikkaustehtävässä (tehtävä 5) tekemiäsi ratkaisuja arviointiryhmän kanssa. Tee 

muistiinpanot keskustelusta ja luovuta ne arviointiryhmälle. 

Toteutustapa 

Katselu ja keskustelu yksitellen arviointiryhmän kanssa. 

Arviointiperusteet 

Kyky perustella omia näkemyksiä ja tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Itsearviointikyky, soveltuvuus ja 

motivaatio. 

 

Tehtävä 9 

Torstai 8.6.2017, kello 8.00-12.00 

LEIKKAUSTEHTÄVÄ 3B 



A) Saat käyttöösi edellisenä päivänä tekemäsi muistiinpanot sekä haastattelumateriaalin. Avustaja leikkaa 

sinulle valitsemasi materiaalin haluamaasi järjestykseen 8-12 minuutin elokuvaa varten.  

B) Suunnittele kirjoittamalla tai piirtämällä miten ja mitä muuta materiaalia haluaisit käyttää elokuvassasi 

haastattelumateriaalin lisäksi.   

Toteutustapa 

Leikkausohjeita antamalla Avidissa. Piirtämällä ja kirjoittamalla. 

Arviointiperusteet 

Temaattisen näkökulman löytäminen, ilmaisevan ja selkeän kokonaisuuden hahmottaminen. Puhutun 

tekstin jäsentämiskyky. Visualisointikyky. 

 

Tehtävä 10 

Torstai 8.6.2017, kello 13.00-15.00 

LEIKKAUSTEHTÄVÄ 3 

Työstä keskiviikkona rakentamaasi elokuvaa eteenpäin aamulla tehdyn purun yhteydessä käytyjen 

keskustelujen ja niitä koskevien muistiinpanojesi (saat niistä valokopion) pohjalta. Efektejä ei saa käyttää. 

Toteutustapa 

Leikkausohjeita antamalla Avidissa. 

Arviointiperusteet 

Kyky löytää näkökulma materiaalista, kyky luoda etenevä ja ilmaiseva kokonaisuus, äänen merkityksen 

ymmärtäminen ja rytmitaju. Pitkäjännitteisyys, kyky tuottaa uusia ratkaisuja ja arvioida niiden 

käyttökelpoisuutta. Kommunikaatiotaito. 

 

Tehtävä 11 

Torstai 8.6.2017, kello 15.00-17.00 

ESSEE 

Kirjoita essee annetusta aiheesta. 

Toteutustapa 

Kirjallinen, maksimipituus yksi (1) sivu. 

Arviointiperusteet 

Kyky löytää persoonallinen näkökulma. Kyky tehdä kiinnostavia havaintoja. Kirjallisen ilmaisun kyky, 

ajattelukyky. Olennaisen tiivistäminen. 

 

Tehtävä 12 

Perjantai 9.6.2017, kello 8.00-15.00 

STORYBOARD 2 



Saat käyttöösi valokopioita kuvista. Tutki kuvia ja kehitä niistä tarina tai muu ilmaiseva kokonaisuus. 

Suunnittele minkälaisilla alkuperäisistä valokuvista rajatuilla uusilla kuvilla kerrot tarinasi tai valitsemasi 

kokonaisuuden. Leikkaa suunnittelemasi kuvat 5-12 kuvan storyboardiksi, liimaa kuvat allekkain A3 

paperille ja numeroi ne. Jos käytät kameran liikettä (panorointi sivusuunnassa, tilttaus pystysuunnassa, 

zoom tai ajo tiiviimpään tai laajempaan) leikkaa kyseiseen kohtaan liikkeen alku- ja loppuasetelma. Anna 

storyboardillesi nimi.  

 

Toteutustapa 

Leikkaamalla ja liimaamalla A3-paperille. 

Arviointiperusteet 

Kyky kertoa kuvilla tarina tai ilmaiseva kokonaisuus. 

 

Tehtävä 13 

Perjantai 9.6.2017, kello 8.00-15.00 

LOPPUHAASTATTELU 

Henkilökohtainen haastattelu, joka alkaa arviointiryhmän valitsemien tehtävien purkamisella.     

Toteutustapa 

Keskustelu yksitellen arviointiryhmän kanssa. 

Arviointiperusteet 

Ei pisteytystä. 

  



Elokuvaohjaus 

 
VALINTAKOKEEN 2. OSA 

 

Tehtävä 1 

Maanantai 5.6.2017 klo 8.30-16 

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ 

Lähde ulos ja etsi kaksi sinulle ennestään tuntematonta, mielenkiintoisen näköistä, erilaista aikuista ihmistä 

teemalla ”Ulkopuolisuus”. Ota molemmista vähintään kolme valokuvaa käyttäen eri kuvakokoja. 

Toteutustapa 

Valokuvakamera/puhelin. Valitse molemmista henkilöistä kolmen kuvan sarja, jonka palautat 

valintakoevalvojalle muistitikulla. 

Arviointiperusteet 

Kontaktikyky, havaintokyky, visuaalinen hahmotus ja kyky käyttää näkökulmahenkilöä. 

 

Tehtävä 2 

Maanantai 5.6.2017, klo 8.30-16 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ 

Kirjoita max. 2 sivun novelli käyttäen inspiraationa ja päähenkilönä jompaakumpaa tehtävässä 1 

valokuvaamaasi henkilöä. Anna novellille nimi. 

Toteutustapa 

Kirjoita tehtävä tietokoneella, palauta tehtävä valintakoevalvojalle muistitikulla. 

Arviointiperusteet 

Tarinanhahmotus- ja kerrontakyky 

 

Tehtävä 3 

Tiistai 6.6.2017, klo 9-16 välillä, erillisen aikataulun mukaan.  

OHJAUSTEHTÄVÄ  

Sinulla on käytössäsi kaksi näyttelijää ja annettu kohtausteksti, jonka ohjaat. Ratkaise henkilöiden välinen 

suhde, kohtauksen tilanne, toiminta, kameran sijainti, ja kohtaukselle loppu. 

Toteutustapa 

Ryhmätyöskentely. Kohtaukset taltioidaan jalustalta, yhdellä liikkumattomalla masterkuvalla. Panorointi tai 

tilttaus kuvan korjaamiseksi on sallittua.  

Arviointiperusteet 

Draamallisen tilanteen jäsentäminen. 

Kommunikointitaidot, henkilöiden karakterisointikyky, visuaalinen hahmotus. 



Tehtävä 4 

Tiistai 6.6.2017, klo 9–16 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ 

Sovita novellistasi max 1,5 sivun mittainen kohtaus kahdelle henkilölle, naiselle ja miehelle molemmat n. 30 

v. 

Toteutustapa 

Kirjoita tehtävä tietokoneella, palauta valintakoeavustajalle muistitikulla 

Arviointiperusteet 

Draamallisen ajattelun ja kohtauksen hahmotuskyky. Kyky rajata ja pelkistää olennaiseen. 

 

Tehtävä 5 

Tiistai 6.6.2017 klo 9-16 

MOODBOARD-TEHTÄVÄ 

Etsi kuvia jotka kuvastavat aiempien kirjoitustehtäviesi pohjalta suunnittelemaasi elokuvaa. Valikoi kuvista 

parhaat, ja sommittele niistä elokuvasi visuaalista maailmaa ja tunnelmaa kuvaava ”tunnelmataulu” eli 

moodboard.  

Toteutustapa 

Kollaasi. Etsi netistä, printtaa, leikkaa, sommittele ja liimaa kuvasi A3-kokoiselle paperille. Kirjoita nimesi 

paperin taakse. Kirjoita paperin taakse myös casting-ehdotuksesi päärooleihin ja perustele ne: a) 

kotimaisista näyttelijöistä b) maailman kaikista näyttelijöistä. 

Arviointiperusteet 

Rajaus-, määrittely- ja visualisointikyky, ideointikyky.  

 

VALINTAKOKEEN 3. OSA 

 

Tehtävä 6 

Keskiviikko 7.6.2017, klo 9-13 

MYKKÄELOKUVA 

Suunnittele ja toteuta koulun tiloissa tai lähistöllä max minuutin pituinen, yhden esiintyjän mykkäelokuva 

teemalla ”Minä rakastuin”. Sinulle määrätty pari kuvaa elokuvasi, ja sinä hänen.  

Toteutustapa 

Kokelaat jaetaan työpareiksi. Työparit sopivat aikataulunsa. Jokainen suunnittelee itse oman elokuvansa. 

Kullakin työparilla on käytössään yksi näyttelijä, joka esiintyy molemmissa elokuvissa. 

Elokuva kuvataan kuvat katselujärjestyksessä, eikä sitä saa editoida. 

Valmiit elokuvat palautetaan valintakoeavustajalle muistikortilla. 



Arviointiperusteet 

Sosiaaliset taidot, organisointikyky, kyky kertoa olennainen, visuaalinen hahmotuskyky. 

 

Tehtävä 7 

Keskiviikko 7.6.2017, klo 13-16 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ 

Kirjoita 1 sivun teksti aiheesta ”Suomalaisen elokuvan tulevaisuuden näkymät, ja minun osuuteni siinä”. 

Toteutustapa 

Kirjoita tietokoneella, palautus valintakoeavustajalle muistitikulla. 

Arviointiperusteet 

Elokuvallinen yleissivistys, kyky hahmottaa ja sanoittaa todellisuutta, innovaatiokyky, motivaatiotaso. 

 

Tehtävä 8 

Torstai 8.6.2016, klo 9-16, erillisen aikataulun mukaan.  

OHJAUSTEHTÄVÄ 

Suunnittele ja ohjaa aiempaan tehtävään kirjoittamasi kahden hengen kohtaus.  

Toteutustapa 

Taustoita näyttelijöille lyhyesti henkilöiden suhde toisiinsa, määrittele tilanne ja fyysinen toiminta. Ohjaa 

kameran sijoittelu. Toteuta kohtaus yhdellä masterkuvalla, käsivarakameralla. Käytössäsi on kuvaaja. 

Lavastus tehtävään on viitteellinen. 

Arviointiperusteet 

Kommunikaatiokyky, ohjaustilanteen ja tilan hahmotuskyky, visuaalinen hahmotuskyky, kyky keskittyä 

olennaiseen, soveltamiskyky. 

 

Tehtävä 9  

Torstai 8.6.2017 klo 9-16 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ 

Kirjoita vähintään kolme elokuvaideaa, joista käy ilmi kuka, mitä ja missä. Anna elokuva-ideoillesi työnimet 

ja merkitse niiden suunniteltu kesto. Kirjoitelman yhteispituus max. 1,5 sivua. 

Toteutustapa 

Kirjoita tietokoneella ja palauta valintakoeavustajalle muistitikulla. 

Arviointiperusteet 

Ideointikyky ja tarinankerronta, monipuolisuus. 

 

Tehtävä 10 



Torstai 8.6.2017 klo 9-16 

SARJAKUVATEHTÄVÄ 

Piirrä kolmen kuvan sarja, jossa hyödynnetään kuvan syvyyttä siten että paljastat joka kuvassa uuden 

elementin, joka muuttaa tai tarkentaa sitä mitä kuvassa tapahtuu:  

Kuva 1: piirrä ihminen haluamassasi asennossa ja ilmaisussa.  

Kuva 2: piirrä sama ihminen ja taustalle, eli kuvan taka-alalle, jotain mikä määrittelee tilanteen tarkemmin.  

Kuva 3: piirrä edelleen sama ihminen ja sama taka-ala, ja lisää kuvaan myös etuala, joka tuo kuvaan uuden 

ulottuvuuden.  

Toteutustapa: 

Haluamallasi kynällä A3-paperille. Kirjoita kuvan taakse nimesi. Palautus valintakoeavustajalle. 

Arviointiperusteet:  

Ideointikyky, visuaalinen hahmotus, kyky kertoa tarinaa kuvalla, kuvan syvyyden hahmotuskyky. HUOM 

piirrustustaidon merkitys arvioinnissa vähäinen. 

 

Tehtävä 11 

Perjantai 9.6.2017 klo 9-12 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ 

Kirjoita ylös asioita valintakoeviikon päivistä ja tehtävistä, ja omista tuntemuksistasi kunkin päivän kohdalla. 

Kirjoitelman kokonaiskesto max. 1 sivua. 

Toteutustapa 

Kirjoita tietokoneella ja palauta valintakoeavustajalle muistitikulla. 

Arviointiperusteet 

Itsereflektio- ja analysointikyky 

 

Tehtävä 12 

Perjantai 9.6.2017 klo 9-12, erillisen aikataulun mukaan 

HAASTATTELU 

Valintaryhmän haastattelu 

Toteutustapa 

Henkilökohtainen keskustelu luokkatilassa. 

Arviointiperusteet 

Kyky oman toiminnan analyysiin, kyky ottaa vastaan palautetta, motivaatio, paineensieto, 

opiskeluvalmiudet. 

Varusteluettelo: Pääsykokelailla tulisi olla mukana läppäri ja digikamera.  



Elokuvaus 
 

VALINTAKOKEEN 2. OSA 

 

Tehtävä 1 

5.6. 2017 klo 8:30 – 12:00 

KIRJALLINEN KOE 

Vastaa annettuihin kysymyksiin kirjallisesti A4 arkille. 

Toteutustapa 

Kirjallinen A4-arkeille. 

Arviointiperusteet 

Elokuvauksen ja elokuva-alan tuntemuksen ja perustietojen hallinta. 

 

Tehtävä 2 

5.6. 2017 klo 13:00 - 6.6. klo 8:30 

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ: “KAUPUNKISINFONIA” 

Toteutustapa 

Kuvaa digitaalisella järjestelmäkameralla kuvat annetusta aiheesta.  

Palauta kaikki kuvat arvostelijoille, mutta valitse ennen palautusta kuvien joukosta 5 (viisi) kuvaa, jotka 

kertovat aiheesta mielestäsi parhaiten. 

Valittujen kuvien esittely raadille tiistaina viimeisen tehtävän yhteydessä. 

Arviointiperusteet 

Sommittelu, persoonallisuus, rohkeus, kyky havainnoida ja kyky kertoa tarinaa valolla ja kuvin. 

 

Tehtävä 3 

6.6. 2017 klo 9.00 - 16.00 (Rotaatiossa) 

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ: ’’IHOLLA’’ 

Toteutustapa 

Kuvaa digitaalisella järjestelmäkameralla kuvat annetusta aiheesta.  

Arvosteluraati katsoo kaikki ottamasi kuvat. Iltapäivällä valitset kuvien joukosta 3 (kolme) kuvaa, jotka 

siirrät erilliselle muistitikulle ja jotka kertovat aiheesta mielestäsi parhaiten. Lopullisten kuvien valinta 

iltapäivällä klo 16:00 – 16:30. 

Arviointiperusteet 

Sommittelu, persoonallisuus, kuvilla kertomisen kyky, kyky visualisoida tunnetta sekä rohkeus lähestyä 

kuvattavaa ihmistä. 



Tehtävä 4 

6.6. 2017 klo 9.00 - 16.00 (Rotaatiossa) 

HAASTATTELU JA TEHTÄVÄN 2 ESITTELY VALINTAKOERAADILLE 

Toteutustapa 

Suullinen 

Arviointiperusteet 

Kyky ymmärtää näkemäänsä, tulkinta, kyky purkaa visuaalisten elementtien merkitystä tarinaksi, 

kommunikointi. 

 

VALINTAKOKEEN 3. OSA 

 

Tehtävä 5 

7.6. 2017 klo 9.00 - 13.00 (rotaatiossa) 

VALAISUTEHTÄVÄ 

Valaise annettu tilanne. Käytössäsi on valaisija ja valoryhmää, jotka rakentavat tilanteet ohjeittesi mukaan. 

Kamera on annetulla paikalla kaikissa ratkaisuissa. 

Toteutustapa 

Valaisu, kuvaus 

Arviointiperusteet 

Tunnelman ja draaman taju, kyky ymmärtää näkemänsä, kommunikointi, ryhmänjohtaminen, työn 

dynaamisuus. 

 

Tehtävä 6 

7.6. 2017 klo 14.00 -  8.6. klo  8.30 

VIDEOKUVAUSTEHTÄVÄ: ”LOPULLINEN TEHTÄVÄ” 

Kerro tarina annetun aiheen pohjalta max. 3 minuutin lyhytelokuvana. Suorita kuvaus siten, että kuvat 

ovat lopullisessa järjestyksessä. Elokuva kuvataan mustavalkoisena ja ilman ääntä. 

Toteutustapa 

Kuvaus annetulla videokameralla. Saat teknistä apua, jos tarvitset. 

Arviointiperusteet 

Visuaalisuus, kuvilla kertomisen taito, persoonallisuus, rohkeus, kyky jäsentää ja työstää aihetta, 

viimeistely. 

 

 

 



Tehtävä 7 

8.6. 2017 klo 9.00 -16.00 (rotaatiossa) 

VALOKUVAUSTEHTÄVÄ: ”RAIVO” 

Sinulla on näyttelijä käytettävissäsi annetun ajan. Kerro tarina 4:llä kuvalla. Valitsijat näkevät kaikki kuvasi. 

Kerrot prosessista ja esität valitsemasi 4 kuvaa ja valintaryhmälle tehtävän päätteeksi. 

Toteutustapa 

Kuvaus annetulla digitaalisella järjestelmäkameralla. Saat teknistä apua, jos tarvitset. 

Arviointiperusteet 

Visuaalisuus, tarinallisuus, kuvilla kertomisen taito, persoonallisuus, rohkeus lähestyä kuvattavaa ihmistä, 

yhteistyö toisen ihmisen kanssa, kyky jäsentää ja työstää aihetta, viimeistely. 

 

Tehtävä 8 

9.6. 2017 klo 9.00 – 16.00 (rotaatiossa) 

VALAISU- JA KUVAUSTEHTÄVÄ  

Valaise ja kuvaa annettu kohtaus. Käytössäsi on kameraoperoija ja valoryhmää, jotka rakentavat  tilanteet 

ohjeittesi mukaan.  

Kata kohtaus valitsemillasi kuvilla - annetussa ajassa. 

Toteutustapa 

Valaisu, kuvaus 

Arviointiperusteet 

Tunnelman ja draaman taju, kyky ymmärtää näkemänsä, kommunikointi, ryhmänjohtaminen, työn 

dynaamisuus, kyky jakaa annettu aika, paineensietokyky. 

 

Tehtävä 9 

9.6. 2017 klo 9.00 – 16:00 (rotaatiossa) 

HAASTATTELU JA HAKIJAN OMAN MATERIAALIN ESITTELY 

Analysoidaan hakijan omaa materiaalia.  

Tehtävän yhteydessä suoritetaan henkilökohtainen haastattelu. 

Toteutustapa 

Suullinen 

Arviointiperusteet 

Kyky ymmärtää näkemäänsä, visualisointi, kommunikointi 

  



Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu 
 

VALINTAKOKEEN 2.OSA 

 

Tehtävä 1 

Maanantai 5.6.2017 klo 8.30 - 11.00 (Elokuvateatteri, Foleystage) 

Ryhmäkeskustelu katsotun elokuvan pohjalta. 

Toteutustapa 

Katselu, keskustelu. 

Arviointiperusteet 

Kyky hahmottaa elokuvallinen kokonaisuus, kommunikointikyky, rohkeus, kyky sopeutua tilanteeseen. 

 

Tehtävä 2 

Maanantai 5.6.2017 klo 12.00 - 15.00 (Elokuvateatteri / vapaa) 

Arvioi näkemäsi elokuvakohtauksen äänikokonaisuus ja sen toimivuus kohtauksen ilmaisullisessa 

kokonaisuudessa. 

Toteutustapa 

Katselu, kirjallinen, enintään yhteensä kaksi sivua, selvällä käsialalla. 

Arviointiperusteet 

Kyky analysoida kuvan ja äänen suhteita, kyky eritellä kuulemaansa, kirjallinen ilmaisukyky. 

 

Tehtävä 3 

Tiistai 6.6.2017 klo 08.00 - 11.00 (Äänimaa / vapaa) 

Kirjoita annetusta aiheesta elokuvakäsikirjoitus, jossa käytät ääntä tarinan kertomiseen. Käsikirjoitus ei saa 

sisältää puhetta (ei repliikkeinä eikä kuvailuna) eikä musiikkia. Kirjoita mitä näkyy ja kuuluu. 

Toteutustapa 

Kirjallinen, enintään yhteensä kaksi sivua, selvällä käsialalla. 

Arviointiperusteet 

Mielikuvitus, rohkeus, kyky äänelliseen ajatteluun tarinankerronnassa, kyky hahmottaa äänen ja kuvan 

yhteistoimintaa. 

 

Tehtävä 4 

Tiistai 6.6.2017 klo 12.00 - 18.00 (Äänimaa) 

Suunnittele ja toteuta äänikokonaisuus näkemääsi mykkään elokuvakatkelmaan. 

Toteutustapa 

Toiminnallinen Pro Tools työasemassa. Teknistä apua annetaan. 



Arviointiperusteet 

Kyky luovaan ääni-ilmaisuun, mielikuvitus, äänen ja kuvan yhteistoiminnan hahmotuskyky, rohkeus. 

Huom! 

Tehtävän 4 yhteydessä suoritetaan henkilökohtainen haastattelu. 

 

VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 5 

Keskiviikko 7.6.2017 klo 9.00 - 12.00 (Elokuvateatteri MIKÄ?/ vapaa) 

Näet kaksi elokuvakohtausta. Tehtäväsi on arvioida musiikin osuutta kohtauksissa. 

Toteutustapa 

Katselu, kirjallinen, enintään yhteensä kaksi sivua, selvällä käsialalla. Ryhmäkeskustelu pienryhmissä. 

Arviointiperusteet 

Rohkeus, omaperäisyys, kyky arvioida elokuvallisia kokonaisuuksia, musiikillinen hahmotuskyky, kirjallinen 

ilmaisukyky, kommunikointikyky, kyky sopeutua tilanteeseen. 

 

Tehtävä 6 

Keskiviikko 7.6.2017 klo 13.00 - 18.00 (Äänimaa, Foley-tarkkaamo) 

Näyttelijät valmistautuvat studiossa kuunnelman tallennukseen. Tehtäväsi on suorittaa näyttelijöiden 

ohjaus mainitussa tilanteessa. 

Toteutustapa 

Toiminnallinen, teknistä apua annetaan. 

Arviointiperusteet 

Rohkeus, mielikuvitus, kommunikointikyky, kyky sopeutua tilanteeseen. 

 

Tehtävä 7 

Torstai 8.6.2017 klo 8.00 - 17.00 (Äänimaa, Foleystage) 

Toteuta äänistudiossa foley-tehosteet näkemääsi elokuvakatkelmaan. 

Toteutustapa 

Toiminnallinen, teknistä apua annetaan. 

Arviointiperusteet 

Mielikuvitus, rytmitaju, omaperäisyys, rohkeus. 

 

Tehtävä 8 

Torstai 8.6.2017 klo 8.00 - 17.00 (vapaavalintainen paikka) 

Perjantai 9.6.2017 klo. 8.00-15.00 (Macciluokka, Pro Tools-työasemat) 



Suunnittele tehtävänantopäivänä annettavan aiheen pohjalta ääniteos, johon äänität itse kaikki äänet 

paikan päällä annettavalla äänityskalustolla. Äänityspaikka on vapaavalintainen. Koosta ja työstä äänet 

valmiiksi teokseksi Pro Tools-äänityöasemalla. Perustele näkökulmasi ja valintasi. 

Aikataulu 

Torstaina 8.6. äänitykset klo. 8-17. Äänityskalusto palautetaan klo.17.00, jolloin myös äänitteet luovutetaan 

valintakoeassistentille. Materiaalin työstö ja suullinen palautetilaisuus perjantaina 9.6. klo 15 Äänimaan 

Filmimiksaamossa. 

Toteutustapa 

Toiminnallinen, teknistä apua annetaan. Perustelu suullinen. 

Arviointiperusteet 

Mielikuvitus, rytmitaju, omaperäisyys, äänellinen kommunikaatiokyky. 

 

Tehtävä 9 

Perjantai 9.6.2017 klo 8.00 - 15.00 (Äänimaa, Filmimiksaamo) 

Miksaa näkemäsi elokuvakatkelman äänet mielestäsi toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Toteutustapa 

Toiminnallinen, teknistä apua annetaan. 

Arviointiperusteet 

Kyky hahmottaa kuvan ja äänen suhteita, kyky jäsentää ääniä  

ja niiden suhteita, rohkeus, mielikuvitus. 

Huom! 

Tehtävän 9 yhteydessä suoritetaan henkilökohtainen haastattelu. 

 

  



Elokuva- ja tv-lavastus 
 

VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 1 A 

Maanantai 5.6. klo 8-12 

OMA KERTOMUS  

Kirjoita sinulle annetun tekstin pohjalta oma kertomuksesi, joka jatkaa valitsemallasi tavalla tekstin 

maailmaa. 

Lähde liikkeelle lukemasi katkelman tilanteesta, hengestä ja tunnelmasta, mutta vie tarinaasi 

uuteen, lukijaa kiinnostavaan ja yllättävään suuntaan. Otsikoi kirjoituksesi niin, että se kuvastaa 

kertomuksesi keskeistä luonnetta.  

Toteutustapa 

Kirjoita enintään kahden (2) sivun mittainen teksti selkeällä käsialalla annetulle konseptipaperille.  

Kirjoita konseptipaperin viimeiselle sivulle oma nimesi ja tehtävän numero. 

Arviointiperusteet 

Taito havainnoida annetun tekstin ilmaisemaa tunnelmaa ja merkityksiä. Taito tuottaa tekstin 

pohjalta omia ideoita ja mielikuvia. 

Kirjallinen ilmaisu. 

 

Tehtävä 1 B  

Maanantai 5.6. klo 13-17 

OMA KERTOMUS 

Kaksivaiheinen tehtävä: 

1) Tee lyijykynällä piirustus, joka esittää jotain aamupäivällä kirjoittamasi kertomuksen asiaa, 
esinettä tai yksityiskohtaa. 
 

2) Tee maalaus kertomuksesi pohjalta. Valitse tekstistäsi jokin itsellesi tärkeä asia, näkökulma 
tai tunnelma. Pyri löytämään sen olennaisin piirre visuaalisessa muodossa. Maalaus voi olla 
esittävä, abstrakti tai niiden välimuoto. 

 

Toteutustapa 

Kahdelle erilliselle  A2-arkille 

 Vaiheessa 1) lyijykynällä 

Vaiheessa 2) omilla maalausvälineillä 

Kirjoita molempien kuva-arkkien taakse tehtävän numero, oma nimesi ja liitä arkit toisiinsa 

klemmarilla. 



Arviointiperusteet 

Kyky muuttaa tekstin synnyttämiä mielikuvia visuaaliseksi ilmaisuksi. Taito kehitellä ideaa tekstistä 

kuvaksi. Taiteellinen kokonaisvaikutelma. Piirustus- ja maalaustaito. 

 

Tehtävä 2 A  

Tiistai 6.6. klo 8-12 

KÄTKETTY TILA  

Hahmottele itsellesi kokemuksellisesti merkityksellinen tila. Tila voi olla julkinen, yksityinen, kuviteltu tai 

unessa nähty. Se voi sijaita kaupungissa, metsikössä tai mielen perukoilla.  

Toteutustapa 

Rakenna tilaa kuvastava kolmiulotteinen malli.  

Rakenna malli annetulle alustalle. Käytössäsi on materiaali-buffet, josta saat vapaasti valita ne materiaalit, 

joita käytät teoksessa. Voit käyttää apuna omia työkalujasi (sakset, mattopuukko). 

Arviointiperusteet 

Kolmiulotteisen tilan hahmotus- ja ilmaisukyky. Kyky välittää tilan kokemuksellisia piirteitä.   

 

Tehtävä 2 B  

Tiistai 6.6. klo 13-17 

KÄTKETTY TILA   

Aamupäivän tehtävässä hahmottelit itsellesi kokemuksellisesti merkittävän tilan. Esitä nyt tämä tila 

kuvallisessa muodossa. Tee toinen kuva, jossa tilassa on tapahtunut jokin muutos.  

Toteutustapa 

Kuvallisesti ilmaisten kahdelle A2-kokoiselle paperille, esim. piirtämällä, maalaamalla tai kollaasitekniikalla. 

Kirjoita arkkien taakse tehtävän numero, oma nimesi ja liitä arkit klemmarilla toisiinsa. Voit käyttää omia 

piirustus- ja maalaustarvikkeitasi. 

Arviointiperusteet 

Kuvallinen ilmaisukyky. Kyky välittää kuvallisesti tilallista kokemusta ja siinä tapahtuvaa muuutosta. 

 

VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 3A  

Keskiviikko 7.6. klo 9-11 

MAAILMAN LUOMINEN  

Tehtäväsi on luoda uusi maailma. 

Ideoi millaisia olisivat tämän maailman: aika / tila / asukkaat /toiminnot. 

Millaisia laatuja: värejä / tuoksuja / ääniä / materiaaleja maailmaan sisältyisi. 



Luonnostele uuden maailmasi näkymiä / asukkaita / esineitä / yksityiskohtia. 

Nimeä maailma. 

Tehtävän suorittaminen päättyy klo 11, jolloin saat tehtävän seuraavan osan. 

Toteutustapa 

Annettuun luonnoskirjaan vapaasti kuvaa ja tekstiä yhdistellen. 

Kirjoita maailman nimi luonnoskirjan ensimmäiselle sivulle ja oma nimesi viimeiselle sivulle. Voit käyttää 

vapaasti mukana tuomiasi piirustus- ja maalaus ym. tarvikkeita. 

Arviointiperusteet 

Idean kehittely. Kyky välittää ideoita luonnosten avulla. Kyky luoda kokonaisvaltainen näkemys ja siitä 

kertovia yksityiskohtia. 

 

Tehtävä 3B  

Keskiviikko 7.6. klo 11-13 

MAAILMAN LUOMINEN  

Hakijat jaetaan ryhmiin. 

Tehtävänne on luoda uusi maailma. 

Käyttäkää yhteisen keskustelun ja ideoinnin pohjana edellisen tehtävän luonnoskirjoja. Muodostakaa 

ideoidenne pohjalta uusi yhtenäinen maailma, jossa on aineksia jokaisen ryhmän jäsenen ideoista.  Voitte 

halutessanne kehittää ideoita yhdessä eteenpäin. 

Valmistakaa annetulle seinäpaperille uutta maailmaa ja sen eri osatekijöitä havainnollistava kollaasi / 

kuvallinen esitys. Nimetkää maailma. 

Arviointiryhmä kiertää seuraamassa työskentelyä tehtävän aikana. 

Toteutustapa 

Ryhmätyönä seinäpaperille annetuista materiaaleista ja omia piirustus- ja maalaustarvikkeita hyödyntäen. 

Kirjoittakaa maailman nimi näkyvästi seinälle kollaasin yhteyteen. 

Luonnoskirjat palautetaan valintakoevalvojille tehtävän päätyttyä. 

Arviointiperusteet  

Kyky saattaa omia ideoita osaksi ryhmän työskentelyä. Kyky ottaa huomioon muiden ideoita. Kyky kehittää 

ideoita eteenpäin yhdessä ryhmän kanssa. Kyky luoda kiinnostava fiktiivinen maailma luovan ryhmätyön 

tuloksena. Kyky ideoiden havainnolliseen esittämiseen yhdessä ryhmän kanssa. 

 

Tehtävä 4  

Keskiviikko 7.6. klo 14-18 

PAIKAN HENKI 

Etsi lähiympäristöstä sinua kiinnostava paikka, tila tai maisema.  

Tee tästä kaksi kuvaa erillisille A3-papereille: 



1) Piirros ja/tai maalaus, jossa luonnostelet mahdollisimman realistisesti kyseisen paikan/ tilan / maiseman. 

2) Maalaus, jossa pelkistät ensimmäisen luonnoksen valo- ja varjotilanteet ja massat muodoiksi ja väreiksi. 

Käytä maksimissaan 3 värisävyä. Yritä säilyttää paikan/tilan kolmiulotteisuus. 

Toteutustapa 

1) piirtäen ja/tai maalaten  

2) maalaten kahdelle A3-kokoiselle paperille, omia piirustus- ja maalaustarvikkeita hyödyntäen 

Arviointiperusteet 

Tilan, paikan, maiseman ja tunnelman välittäminen. Kyky pelkistää oleellinen. Taiteellinen 

kokonaisvaikutelma. Piirustus- ja maalaustaito. 

 

Tehtävä 5  

Torstai 8.6. klo 8-12:00 

KONSEPTIN KEHITTELY 

Edellisen päivän aikana jaetut ryhmän jatkavat työskentelyä. 

Tehtävänne on suunnitella elokuvakonsepti. 

 Suunnittelemanne esityksen tulee sijoittua tehtävän 3B (MAAILMAN LUOMINEN) aikana luomaanne 

maailmaan. Ratkaiskaa elokuvan: aika / paikka / tapahtumat. 

Tehkää annetulle seinäpaperille elokuvakonseptia havainnollistava kuvasarja tai muu kuvallinen esitys. 

Kuvasarjan/esityksen osana voitte käyttää halutessanne otsikoita ja/ tai lyhyitä selventäviä tekstejä. 

Valmistautukaa esittelemään elokuvakonsepti valintakoeraadille.   

Esittelyn kesto on max 6 minuuttia. 

Toteutustapa 

Ryhmätyönä seinäpaperille annettuja materiaaleja ja omia piirustus- ja maalaustarvikkeita hyödyntäen. 

Tehtävän suorittaminen päättyy klo 11.30, jonka jälkeen hakijat palaavat paikoilleen odottamaan oman 

esittelynsä alkamista. Ryhmät kutsutaan pitämään esittelynsä vuorotellen, eivätkä eri ryhmät voi seurata 

toistensa esittelyjä. 

Arviointiperusteet 

Ryhmätyökyky:  

- Kyky saattaa omia ideoita osaksi ryhmän työskentelyä. 
- Kyky ottaa huomioon muiden ideoita. 
- Kyky kehittää ideoita eteenpäin yhdessä ryhmän kanssa. 

Kyky luoda kiinnostava konsepti luovan ryhmätyön tuloksena. 

Kyky ideoiden havainnolliseen esittämiseen yhdessä ryhmän kanssa. 

 

 

 



Tehtävä 6  

Torstai 8.6. klo 13-17 

TODELLISUUDEN RAJAMAILLA 

Ideoi kolmiulotteinen tilateos, jossa käytetään hyväksi lisätyn todellisuuden mahdollisuutta. Tee teoksesta 

piirtäen ja/tai maalaten yhdelle paperille kolme havainnekuvaa, joissa ilmenee selkeästi teoksen 

visuaalinen ja sisällöllinen idea. 

Älä mieti teknistä toteutusta: taiteellinen idea ratkaisee.  

Lisätty todellisuus (engl. Augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla 

tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen tai lasien kautta [--] 

jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on 

lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. 

(Lähde: Wikipedia) 

Toteustustapa 

Tee havainnekuvat maalaten ja/tai piirtäen yhdelle A2-paperille, omia piirustus- ja maalaustarvikkeita 

hyödyntäen. Voit käyttää apuna lyhyitä selventäviä tekstejä. Kirjoita tehtävän numero, oma nimesi ja 

teoksesi nimi paperiarkin taakse. 

Arviointiperusteet 

Mielikuvitus ja kekseliäisyys. Kyky välittää idea luonnosten avulla. 

 

Tehtävä 7  

Perjantai 9.6. klo 8-12 

SYNTEESI 

Sinulle annetaan kolme kuvaa. Tee annettujen kuvien pohjalta maalaus, joka synnyttää kokonaan 

uudenlaisen visuaalisen ajatuksen ja merkityksen. Anna teoksellesi nimi.  

Toteutustapa 

Maalaten A2-arkille, omia välineitäsi hyödyntäen. Kirjoita tehtävän numero, oma nimesi ja teoksesi 

nimi paperiarkin taakse. Palauta kuvat tehtävän palautuksen yhteydessä.  

Arviointiperusteet 

Visuaalisen idean tuottaminen ja oivalluskyky. Taito muuttaa idea kuvalliseksi teokseksi. 

Kuvataiteellinen ilmaisu. 

 

Tehtävä 8 

Perjantai 9.6 klo 13-17 

ALTER EGO PUHUU 

Saat viisi arkkia paperia ja rullan kirkasta pakkausteippiä. Rakenna niistä ihmisen pään peittävä naamio tai 

huppu, joka kuvaa kuvitteellista alter egoasi. 

Mieti, mitä alter egosi haluaisi sanoa valintakoeraadille. 



Alter ego (lat. toinen minä) on toinen minä, toinen persoonallisuus tai persoonan sisällä oleva 

persoona. Termiä käytetään yleisimmin kirjallisuudentutkimuksessa kuvaamaan henkilöitä, jotka ovat 

persoonallisuudeltaan samanlaisia. 

(Lähde: Wikipedia) 

Toteutustapa 

Rakenna naamio/ huppu ainoastaan annettuja materiaaleja käyttäen. Älä käytä värejä. Kirjoita alter egosi 

nimi sekä naamioon/ huppuun että erilliselle A4-arkille.  

Naamion tulee olla valmis klo 16:30. 

Tehtävän suorittamisen aikana sinut kutsutaan lyhyeen haastatteluun.  

Poistuessasi valintakoetilanteesta, sinut ohjataan huoneeseen, jossa jätät naamioon/ huppuun 

pukeutuneena haluamasi, max 1 minuutin mittaiset, videoterveiset valintakoeraadille.  

Arviointiperusteet 

Idean omaperäisyys. Materiaalin kiinnostava käyttö. Rakenteellinen toimivuus. Naamion/ hupun ilmeikkyys. 

Haastattelu ja videoterveiset pisteytetään osana kokonaisarviota. 

  



Esittävien taiteiden lavastus 
 

VALINTAKOKEEN 2.OSA 

 

TEHTÄVÄ 1 A 

Maanantai 5.6. klo 8-12 

OMA KERTOMUS  

Kirjoita sinulle annetun tekstin pohjalta oma kertomuksesi, joka jatkaa valitsemallasi tavalla tekstin 

maailmaa. 

Lähde liikkeelle lukemasi katkelman tilanteesta, hengestä ja tunnelmasta, mutta vie tarinaasi 

uuteen, lukijaa kiinnostavaan ja yllättävään suuntaan. Otsikoi kirjoituksesi niin, että se kuvastaa 

kertomuksesi keskeistä luonnetta.  

Toteutustapa 

Kirjoita enintään kahden (2) sivun mittainen teksti selkeällä käsialalla annetulle konseptipaperille.  

Kirjoita konseptipaperin viimeiselle sivulle oma nimesi ja tehtävän numero. 

Arviointiperusteet 

Taito havainnoida annetun tekstin ilmaisemaa tunnelmaa ja merkityksiä. Taito tuottaa tekstin 

pohjalta omia ideoita ja mielikuvia. 

Kirjallinen ilmaisu. 

 

TEHTÄVÄ 1 B  

Maanantai 5.6. klo 13-17 

OMA KERTOMUS 

Kaksivaiheinen tehtävä: 

3) Tee lyijykynällä piirustus, joka esittää jotain aamupäivällä kirjoittamasi kertomuksen asiaa, 
esinettä tai yksityiskohtaa. 
 

4) Tee maalaus kertomuksesi pohjalta. Valitse tekstistäsi jokin itsellesi tärkeä asia, näkökulma 
tai tunnelma. Pyri löytämään sen olennaisin piirre visuaalisessa muodossa. Maalaus voi olla 
esittävä, abstrakti tai niiden välimuoto. 

 

Toteutustapa 

Kahdelle erilliselle  A2-arkille 

 Vaiheessa 1) lyijykynällä 

Vaiheessa 2) omilla maalausvälineillä 

Kirjoita molempien kuva-arkkien taakse tehtävän numero, oma nimesi ja liitä arkit toisiinsa 

klemmarilla. 



Arviointiperusteet 

Kyky muuttaa tekstin synnyttämiä mielikuvia visuaaliseksi ilmaisuksi. Taito kehitellä ideaa tekstistä 

kuvaksi. Taiteellinen kokonaisvaikutelma. Piirustus- ja maalaustaito. 

 

Tehtävä 2 A  

Tiistai 6.6. klo 8-12 

KÄTKETTY TILA  

Hahmottele itsellesi kokemuksellisesti merkityksellinen tila. Tila voi olla julkinen, yksityinen, kuviteltu tai 

unessa nähty. Se voi sijaita kaupungissa, metsikössä tai mielen perukoilla.  

Toteutustapa 

Rakenna tilaa kuvastava kolmiulotteinen malli.  

Rakenna malli annetulle alustalle. Käytössäsi on materiaali-buffet, josta saat vapaasti valita ne materiaalit, 

joita käytät teoksessa. Voit käyttää apuna omia työkalujasi (sakset, mattopuukko). 

Arviointiperusteet 

Kolmiulotteisen tilan hahmotus- ja ilmaisukyky. Kyky välittää tilan kokemuksellisia piirteitä.   

 

Tehtävä 2 B  

Tiistai 6.6. klo 13-17 

KÄTKETTY TILA   

Aamupäivän tehtävässä hahmottelit itsellesi kokemuksellisesti merkittävän tilan. Esitä nyt tämä tila 

kuvallisessa muodossa. Tee toinen kuva, jossa tilassa on tapahtunut jokin muutos.  

Toteutustapa 

Kuvallisesti ilmaisten kahdelle A2-kokoiselle paperille, esim. piirtämällä, maalaamalla tai kollaasitekniikalla. 

Kirjoita arkkien taakse tehtävän numero, oma nimesi ja liitä arkit klemmarilla toisiinsa. Voit käyttää omia 

piirustus- ja maalaustarvikkeitasi. 

Arviointiperusteet 

Kuvallinen ilmaisukyky. Kyky välittää kuvallisesti tilallista kokemusta ja siinä tapahtuvaa muutosta. 

 

VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 3A  

Keskiviikko 7.6. klo 9-11 

MAAILMAN LUOMINEN  

Tehtäväsi on luoda uusi maailma. 

Ideoi millaisia olisivat tämän maailman: aika / tila / asukkaat /toiminnot. 

Millaisia laatuja: värejä / tuoksuja / ääniä / materiaaleja maailmaan sisältyisi. 



Luonnostele uuden maailmasi näkymiä / asukkaita / esineitä / yksityiskohtia. 

Nimeä maailma. 

Tehtävän suorittaminen päättyy klo 11, jolloin saat tehtävän seuraavan osan. 

Toteutustapa 

Annettuun luonnoskirjaan vapaasti kuvaa ja tekstiä yhdistellen. 

Kirjoita maailman nimi luonnoskirjan ensimmäiselle sivulle ja oma nimesi viimeiselle sivulle. Voit käyttää 

vapaasti mukana tuomiasi piirustus- ja maalaus ym. tarvikkeita. 

Arviointiperusteet 

Idean kehittely. Kyky välittää ideoita luonnosten avulla. Kyky luoda kokonaisvaltainen näkemys ja siitä 

kertovia yksityiskohtia. 

 

Tehtävä 3B  

Keskiviikko 7.6. klo 11-13 

MAAILMAN LUOMINEN  

Hakijat jaetaan ryhmiin. 

Tehtävänne on luoda uusi maailma. 

Käyttäkää yhteisen keskustelun ja ideoinnin pohjana edellisen tehtävän luonnoskirjoja. Muodostakaa 

ideoidenne pohjalta uusi yhtenäinen maailma, jossa on aineksia jokaisen ryhmän jäsenen ideoista.  Voitte 

halutessanne kehittää ideoita yhdessä eteenpäin. 

Valmistakaa annetulle seinäpaperille uutta maailmaa ja sen eri osatekijöitä havainnollistava kollaasi / 

kuvallinen esitys. Nimetkää maailma. 

Arviointiryhmä kiertää seuraamassa työskentelyä tehtävän aikana. 

Toteutustapa 

Ryhmätyönä seinäpaperille annetuista materiaaleista ja omia piirustus- ja maalaustarvikkeita hyödyntäen. 

Kirjoittakaa maailman nimi näkyvästi seinälle kollaasin yhteyteen. 

Luonnoskirjat palautetaan valintakoevalvojille tehtävän päätyttyä. 

Arviointiperusteet  

Kyky saattaa omia ideoita osaksi ryhmän työskentelyä. Kyky ottaa huomioon muiden ideoita. Kyky kehittää 

ideoita eteenpäin yhdessä ryhmän kanssa. Kyky luoda kiinnostava fiktiivinen maailma luovan ryhmätyön 

tuloksena. Kyky ideoiden havainnolliseen esittämiseen yhdessä ryhmän kanssa. 

 

Tehtävä 4  

Keskiviikko 7.6. klo 14-18 

PAIKAN HENKI 

Etsi lähiympäristöstä sinua kiinnostava paikka, tila tai maisema.  

Tee tästä kaksi kuvaa erillisille A3-papereille: 



1) Piirros ja/tai maalaus, jossa luonnostelet mahdollisimman realistisesti kyseisen paikan/ tilan / maiseman. 

2) Maalaus, jossa pelkistät ensimmäisen luonnoksen valo- ja varjotilanteet ja massat muodoiksi ja väreiksi. 

Käytä maksimissaan 3 värisävyä. Yritä säilyttää paikan/tilan kolmiulotteisuus. 

Toteutustapa 

1) piirtäen ja/tai maalaten  

2) maalaten kahdelle A3-kokoiselle paperille, omia piirustus- ja maalaustarvikkeita hyödyntäen 

Arviointiperusteet 

Tilan, paikan, maiseman ja tunnelman välittäminen. Kyky pelkistää oleellinen. Taiteellinen 

kokonaisvaikutelma. Piirustus- ja maalaustaito. 

 

Tehtävä 5  

Torstai 8.6. klo 8-12:00 

KONSEPTIN KEHITTELY 

Edellisen päivän aikana jaetut ryhmän jatkavat työskentelyä. 

Tehtävänne on suunnitella esityskonsepti. 

 Suunnittelemanne esityksen tulee sijoittua tehtävän 3B (MAAILMAN LUOMINEN) aikana luomaanne 

maailmaan. Ratkaiskaa esityksen: aika / paikka / tapahtumat / yleisö.  

Tehkää annetulle seinäpaperille esityskonseptia havainnollistava kuvasarja tai muu kuvallinen esitys. 

Kuvasarjan/esityksen osana voitte käyttää halutessanne otsikoita ja/ tai lyhyitä selventäviä tekstejä. 

Valmistautukaa esittelemään esityskonsepti valintakoeraadille.   

Esittelyn kesto on max 6 minuuttia. 

Toteutustapa 

Ryhmätyönä seinäpaperille annettuja materiaaleja ja omia piirustus- ja maalaustarvikkeita hyödyntäen. 

Tehtävän suorittaminen päättyy klo 11.30, jonka jälkeen hakijat palaavat paikoilleen odottamaan oman 

esittelynsä alkamista. Ryhmät kutsutaan pitämään esittelynsä vuorotellen, eivätkä eri ryhmät voi seurata 

toistensa esittelyjä. 

Arviointiperusteet 

Ryhmätyökyky:  

- Kyky saattaa omia ideoita osaksi ryhmän työskentelyä. 
- Kyky ottaa huomioon muiden ideoita. 
- Kyky kehittää ideoita eteenpäin yhdessä ryhmän kanssa. 

Kyky luoda kiinnostava konsepti luovan ryhmätyön tuloksena. 

Kyky ideoiden havainnolliseen esittämiseen yhdessä ryhmän kanssa. 

 

 

 



Tehtävä 6  

Torstai 8.6. klo 13-17 

TODELLISUUDEN RAJAMAILLA 

Ideoi kolmiulotteinen tilateos, jossa käytetään hyväksi lisätyn todellisuuden mahdollisuutta. Tee teoksesta 

piirtäen ja/tai maalaten yhdelle paperille kolme havainnekuvaa, joissa ilmenee selkeästi teoksen 

visuaalinen ja sisällöllinen idea. 

Älä mieti teknistä toteutusta: taiteellinen idea ratkaisee.  

Lisätty todellisuus (engl. Augmented reality) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla 

tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen tai lasien kautta [--] 

jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on 

lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. 

(Lähde: Wikipedia) 

Toteutustapa 

Tee havainnekuvat maalaten ja/tai piirtäen yhdelle A2-paperille, omia piirustus- ja maalaustarvikkeita 

hyödyntäen. Voit käyttää apuna lyhyitä selventäviä tekstejä. Kirjoita tehtävän numero, oma nimesi ja 

teoksesi nimi paperiarkin taakse. 

Arviointiperusteet 

Mielikuvitus ja kekseliäisyys. Kyky välittää idea luonnosten avulla. 

 

Tehtävä 7  

Perjantai 9.6. klo 8-12 

SYNTEESI 

Sinulle annetaan kolme kuvaa. Tee annettujen kuvien pohjalta maalaus, joka synnyttää kokonaan 

uudenlaisen visuaalisen ajatuksen ja merkityksen. Anna teoksellesi nimi.  

Toteutustapa 

Maalaten A2-arkille, omia välineitäsi hyödyntäen. Kirjoita tehtävän numero, oma nimesi ja teoksesi 

nimi paperiarkin taakse. Palauta kuvat tehtävän palautuksen yhteydessä.  

Arviointiperusteet 

Visuaalisen idean tuottaminen ja oivalluskyky. Taito muuttaa idea kuvalliseksi teokseksi. 

Kuvataiteellinen ilmaisu. 

 

Tehtävä 8 

Perjantai 9.6 klo 13-17 

ALTER EGO PUHUU 

Saat viisi arkkia paperia ja rullan kirkasta pakkausteippiä. Rakenna niistä ihmisen pään peittävä naamio tai 

huppu, joka kuvaa kuvitteellista alter egoasi. 

Mieti, mitä alter egosi haluaisi sanoa valintakoeraadille. 



Alter ego (lat. toinen minä) on toinen minä, toinen persoonallisuus tai persoonan sisällä oleva 

persoona. Termiä käytetään yleisimmin kirjallisuudentutkimuksessa kuvaamaan henkilöitä, jotka ovat 

persoonallisuudeltaan samanlaisia. 

(Lähde: Wikipedia) 

Toteutustapa 

Rakenna naamio/ huppu ainoastaan annettuja materiaaleja käyttäen. Älä käytä värejä. Kirjoita alter egosi 

nimi sekä naamioon/ huppuun että erilliselle A4-arkille.  

Naamion tulee olla valmis klo 16:30. 

Tehtävän suorittamisen aikana sinut kutsutaan lyhyeen haastatteluun.  

Poistuessasi valintakoetilanteesta, sinut ohjataan huoneeseen, jossa jätät naamioon/ huppuun 

pukeutuneena haluamasi, max 1 minuutin mittaiset, videoterveiset valintakoeraadille.  

Arviointiperusteet 

Idean omaperäisyys. Materiaalin kiinnostava käyttö. Rakenteellinen toimivuus. Naamion/ hupun ilmeikkyys. 

Haastattelu ja videoterveiset pisteytetään osana kokonaisarviota. 

 

  



Kuvataidekasvatus 

VALINTAKOKEEN 2. OSA 

 Tehtävä 1 

 Maanantai 5.6. klo 9.00-12.00 

HERÄTYS! 

Kuka tai mikä herättää ja kenet, millä oikeudella, missä ja miten, miksi ja mitä siitä seuraa? 

Tee kuva, jossa pohdit edellä esitettyä teemaa ja kysymyksiä. 

 Toteutustapa 

Vapaa. Paperin koko enintään A3. Digitaaliset toteutukset JPG, PDF tai MOV -muodossa. Digitaaliset kuvat 

palautetaan yhtenä kuvatiedostona USB-tikulla. Videon kesto enintään 1 minuutti. 

Arviointiperusteet 

Idean välittyminen. Kuvallinen ajattelu. 

Tehtävä 2 

Maanantai 5.6. klo 13.00-16.00  

RYHMÄTEHTÄVÄ  

Kokeilkaa ja ideoikaa, miten nämä esineet voisivat kuulua yhteen. Kehitelkää tilanne, jossa kaikilla esineillä 

on tarkoitus.  

Demonstroikaa arviointiryhmälle ideanne. 

Toteutustapa 

Ideointiin on varattu aikaa 15 minuuttia, jonka jälkeen kolmen minuutin esittely arviointiryhmälle. Lopuksi 

arvioikaa omaa ja ryhmänne toimintaa 5 minuuttia.  

Arviointiperusteet 

Ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaidot, osallistuminen ideointiin, ajanhallinta ja itsearviointikyky. 

Ideointikyky. 

Tehtävä 2, ohje 

Maanantai 5.6. klo 13.10–15.30 

RYHMÄTEHTÄVÄ, OHJE 

Osallistut iltapäivän aikana ryhmätehtävään, jonka kesto on 25 minuuttia. Tarkista seinällä olevasta listasta 

ryhmäsi suoritusaika ja -paikka. Suoritukseen lähtiessäsi ilmoittaudu valvojalle. Ole ajoissa paikalla ja odota 

kunnes ryhmäsi kutsutaan sisään. 



 Tehtävä 3 

Maanantai 5.6. klo 13.00-17.00 

NOT YET 

Tee kuva, joka kommentoi, ottaa kantaa tai keskustelee saamasi kuvan kanssa. 

Toteutustapa 

Vapaa. Paperin koko enintään A3. Digitaaliset toteutukset JPG, PDF tai MOV -muodossa. Videon kesto 

enintään 1 minuutti. 

Digitaaliset toteutukset palautetaan yhtenä kuvatiedostona USB-tikulla.  

Arviointiperusteet 

Idean oivaltavuus ja välittyminen. Kuvallinen ajattelu. Toteutustavan osuvuus. 

Tehtävä 4, osa A  

I WAS HERE  

Kulje kaupungissa ja tee havaintoon perustuvia visuaalisia muistiinpanoja aiheesta rajat ja aidat. Nämä 

muistiinpanot tulevat toimimaan tehtävän B osan lähtökohtana. B-osan tehtävänanto jaetaan tiistaina klo 

10.  

Toteutustapa 

Toteuta tehtävä omassa aikataulussasi tiistaihin klo 10 mennessä, jolloin jaetaan tehtävän B-osan ohjeet.  

Tekniikka vapaa. 10 erillistä kuvaa tai video-otosta. Paperille tehtäessä yhden kuvan koko A5. Digitaalisissa 

toteutuksissa JPG- tai MOV -tiedostomuoto. Yhden video-otoksen kesto enintään 20 sekuntia. 

Arviointiperusteet 

Tehtävän 4 osat A ja B arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. 

Tehtävä 4, osa B   

Tiistai 6.6. klo 10.00-15.00 

RAJA 

Suunnittele julkiseen tilaan teos, tapahtuma tai esitys, jonka teemana on rajat. Esitä suunnitelmasi ja 

havainnollista ideasi visuaalisesti. Hyödynnä tehtävän A-osassa tuottamaasi materiaalia. Tarvittaessa voit 

selventää ideaasi lyhyesti tekstillä. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi teoksen, tapahtuman tai esityksen idea, 

muoto ja mahdollinen toteutuspaikka.  

Palauta B-osan yhteydessä kolme valitsemaasi A-osan kuvallista muistiinpanoa. Seuraa valintakoevalvojien 

antamia ohjeita. 



Toteutustapa 

Vapaa. Paperin koko A3. Digitaalisissa toteutuksissa JPG-, PDF- tai MOV -tiedostomuoto. Videon kesto 

enintään 1 minuutti. Sekä A- että B-osa palautetaan yhtenä erillisenä tiedostona USB-tikulla.   

Arviointiperusteet 

Visuaalinen ja käsitteellinen ajattelu, idean välittyminen. 

Tehtävä 5  

Tiistai 6.6. klo 10.XX – 12.XX 

PUHEENVUORO 

Tutustu Hanna Saarikosken videoteokseen "See Paris and Die". Mitä ajatuksia teos herättää sinussa? 

Valmistele aiheesta tiistaiksi 3 minuuttia kestävä suullinen esitys.  

Tehtävän lähteet:  

http://www.av-arkki.fi/en/works/see-paris-and-die_en/  

HUOM. Teos on katsottavissa maanantaina tehtävän 3 palautuksen jälkeen luokassa xx 10 minuutin välein. 

Toteutustapa 

Suullinen esitys arviointiryhmälle ilman digitaalisia esitysvälineitä. Esitysaikaa on kolme minuuttia. Esityksen 

tukena voi käyttää kirjoitettuja muistiinpanoja tai muuta esitystä havainnollistavaa materiaalia. 

Tarkista luokan seinällä olevasta listasta sinulle varattu aika ja paikka. Ilmoittaudu valvojille viisi minuuttia 

aikaisemmin. Ole ajoissa luokkahuoneen oven edessä. Sinut kutsutaan sisään. 

Arviointiperusteet 

Kyky tulkita teoksen sisältöjä. Esityksen selkeys, oma ajattelu, suullinen ilmaisu, kontakti kuulijoihin, 

ajankäyttö. 

 

VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 6, OHJE 

 Keskiviikko 7.6. klo 9.10-12.00, 13.15-14.55 

 YKSILÖTEHTÄVÄ JA HAASTATTELU, OHJE 

Suoritat yksilötehtävän, jonka jälkeen on 10/15 minuuttia kestävä haastattelu. Tarkista luokan seinällä 

olevasta listasta sinulle varattu aika ja paikka. Ilmoittaudu valvojille viisi minuuttia aikaisemmin. Ole ajoissa 

luokkahuoneen oven lähistöllä. Sinut kutsutaan sisään. Suoritus kestää yhteensä 20 minuuttia. 

Tarkempi tehtävänanto ja arviointiperusteet kerrotaan suoritustilanteen alussa. 



Tehtävä 6 

 Keskiviikko 7.6. klo 9.10-12.00, 13.15-14.55 

Osa A, REFLEKTIO 

Esittele valintakokeen 2. osan tehtäviäsi ja arvioi työskentelyäsi kokeen aikana. (enintään 10 minuuttia)  

Suoritustapa 

Suullinen esitys arviointiryhmälle. Huolehdi itse ajankäytöstä.  

Arviointiperusteet 

Kyky tarkastella, arvioida, reflektoida ja sanallistaa omaa taiteellista työskentelyä valintakoetilanteessa. 

Osa B, Haastattelu  

Haastattelu kestää enintään 15 minuuttia. 

Arviointiperusteet 

Soveltuvuus alalle. 

 Tehtävä 7, osa A 

Keskiviikko 7.6. klo 9.00-15.00 

PROSESSI JATKUU 

Sinulla on noin viisi tuntia aikaa jatkaa jonkun valintakokeen 2. vaiheessa käsittelemäsi teeman tai aiheen 

kehittelyä.  

Toteutustapa 

Vapaa seuraavin ohjein: 

- Työ voi koostua yhdestä tai useasta erillisestä osasta.  

- Voit toteuttaa tehtävän annetun ohjeistuksen mukaiselle alueella valintakoetiloissa. Voit käyttää paikalta 

löytämiäsi materiaaleja ja esineitä. Älä siirtele koetiloissa olevia isoja kalusteita äläkä häiritse toisten 

työskentelyä.  

- Voit poistua valintakoetiloista, toteuttaa tehtävän ulkona ja palauttaa sen digitaalisena toteutuksena tai 

digitaalisesti dokumentoituna.  

- Videon kesto yhteensä enintään 1 minuutti. 

Tehtävän dokumentaatio ja palautus: 

- Paperille toteutetut tehtävät: Merkitse monesta erillisestä osasta koostuvan toteutuksen jokaisen osan 

taakse nimesi ja tehtävän numero. Palauta tehtävä valvojien antamien ohjeiden mukaisesti. 



- Kolmiulotteisuuteen perustuvat ja tilallisuutta hyödyntävät sekä ulkona toteutetut työt arvioidaan 

digitaalisen dokumentaation perusteella. Korjaa työsi pois dokumentoinnin jälkeen.  

- Digitaaliset toteutukset ja dokumentaatiot palautetaan yhtenä JPG, PDF tai MOV -tiedostona USB -tikulla. 

Tiedosto nimetään: sukunimi_etunimi_tehtävä7A 

 Arviointiperusteet 

Näkemyksellisyys, ideoitten välittyminen, toteutustavan osuvuus. Mahdollisten dokumentointikuvien 

havainnollisuus. 

 

Tehtävä 7, osa B 

Keskiviikko 7.6. klo 15.00-16.00 

MITÄ, MITEN, MIKSI 

Avaa ja pohdi tehtävän A-osassa toteuttamasi työn/kokonaisuuden ideoita, lähtökohtia ja taiteellisia 

pyrkimyksiä. Enintään 200 sanaa. 

Toteutustapa 

Kirjoita mahdollisimman selvällä käsialalla annetulle paperille. Älä ylitä annettua sanamäärää. Voit 

luonnostella tekstin eri paperille. 

Arviointiperusteet 

Kyky käsitteellistää omaa taiteellista ajattelua ja työskentelyn lähtökohtia kirjallisesti.  

*** 

Kuvataidekasvatus tarvikelista: 

Kuvataidekasvatuksen valintakokeessa hakijan on mahdollista käyttää omaa mobiililaitetta, kannettavaa 

tietokonetta ja digitaalikameraa. Jos hakija toteuttaa tehtäviä digitaalisesti, hänellä on oltava mukanaan kaikki 

tarvittavat varusteet sekä oma muistitikku tehtävien palautusta varten.  

 

  



Muoti 
 

Tehtävä  1 

KUKKA 

 

Luo sinulle annetuista materiaaleista kukkapinta A2-paperiarkille. 

 

Toteutustapa 

Koko A2,väritehtävä, annettu materiaali 

 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, kolmiulotteisuus, värin ja materiaalin käyttö, sommittelu 

 

Tehtävä  2 

KUKKAMEKKO 

Suunnittele kukkamekko ja kuvaa se ihmisen päällä edestä ja takaa A2-paperiarkille. Käytä kukkamekkosi 

materiaalin inspiraationa edellisessä tehtävässä luomaasi pintastruktuuria. 

Toteutustapa 

Koko A2, väritehtävä, vesi- tai peitevärit 

Arviointiperusteet 

idearikkaus, omaperäisyys, pinnan ja värien käyttö 

 

Tehtävä  3 

PAINOKUOSI 

Tarkastele työskentelytilassa esillä olevia kuvia. Suunnittele kuvien pohjalta painokuosi ja luo sille 2 

toisistaan huomattavasti poikkeavaa väritystä. Jaa A2-paperiarkki kahtia ja kuvaa sille kuosi sen 

molemmissa värityksissä. 

Toteutustapa 

Koko A2, väritehtävä, vesi- tai peitevärit 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, värin ja pinnan käyttö, sommittelu 

 

Tehtävä  4 

MALLISTOLUONNOS 

Luonnostele A2-arkille 20 asukokonaisuuden naistenvaatemallisto, joka ilmentää luovuuttasi ja 

idearikkauttasi nuorena suunnittelijana. Mallistoluonnoksen materiaaleissa käytät hyväksesi edellisessä 

tehtävässä suunnittelemiasi painokuosia sen molemmissa värityksissä. 



Toteutustapa 

Koko A2, väritehtävä, väline vapaa 

Arviointiperusteet 

omaperäisyys, kokonaisuuden hahmottaminen, värien ja kuosin käyttö 

 

Tehtävä  5 

TOPPATAKKI 

Sinulle on annettu käytetty toppatakki. Pura se osiin ja muotoile niiden kappaleista uudenlainen, oman 

suunnittelufilosofiasi mukainen kevyt toppavaate naisille mallinuken ylle. Muotoilemaasi tuotetta voi 

käyttää sekä ulkoiluun että rennon tyylikkäänä osana päivittäistä vaatekaappia. Voit käyttää vaatteesi 

kokoamiseen kaikkia tekniikoita, mutta varo vahingoittamasta nukkea.  

Toteutustapa 

Muotoilu mallinuken ylle annetusta materiaalista 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, omaperäisyys, rakenteen ja materiaalin taju 

HUOM! 
Haastattelut samanaikaisesti tehtävien 5 ja 6 kanssa    
              
 
Tehtävä  6 

IKONI 

Tarkastele työskentelytilassa olevia kuvia kolmesta miesten pukeutumiseen suuresti vaikuttaneesta tyyli-

ikonista. Valitse heistä yksi ja suunnittele sen pohjalta kolmen asun miestenvaatemallisto, jonka kuvaat 

edestä ja takaa ihmisen päällä A3-arkille. 

Toteutustapa 

Koko A3, väritehtävä, vesi- tai peitevärit 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, omaperäisyys, kokonaisuuden hahmottaminen, taustamateriaalin käyttö 

HUOM! 
Haastattelut samanaikaisesti tehtävien 5 ja 6 kanssa 
 
 
Tehtävä  7 
 

ULKOILUASU 

Tarkastele työtilassa olevaa inspiraatiomateriaalia ja suunnittele sen pohjalta talviulkoiluun soveltava 

asukokonaisuus 2-5 vuotiaalle lapselle. Asukokonaisuuteen kuuluu alusvaate, sisäasu, välikerrasto, 

päällysvaatteet sekä hattu ja hanskat. Kuvaa kaikki malliston osat lapsen päällä A2-arkille. 



Toteutustapa 

Koko A2, väritehtävä, vesi- tai peitevärit 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, tunnelman välittyminen, ihmisen mittasuhteet 

 

Tehtävä  8 

ENNAKKOLUULOTON 

Tarkastele työskentelytilassa olevia kuvia vaatteista, joiden materiaaleina on ennakkoluulottomasti käytetty 

erilaisia arkisia esineitä pelikorteista astioihin. Suunnittele yksi vaate, jonka materiaalina käytät yhtä 

arkipäiväistä esinettä ja kuvaa se A3-paperiarkille ihmisen päällä edestä ja takaa. Älä toista esimerkkikuvien 

materiaaleja tai vaatetyyppejä. 

Toteutustapa 

Koko A3, väritehtävä, vesi- tai peitevärit 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, omaperäisyys, materiaalien ja värien käyttö 

 

Tehtävä  9 

TRENSSITAKKI 

Burberryn on trenssitakki yksi muodin historian kopioiduimmista tuotteista. Tarkastele työskentelytilassa 

olevia kuvia Burberryn takista ja suunnittele niiden inspiroimana uudenlainen ja nuorekas versio 

klassikosta. Puuvillagabardiinin sijasta materiaalisi on läpinäkyvä muovi. Kuvaa suunnittelemasi trenssitakki 

ihmisen päällä edestä ja takaa A3-arkille. 

Toteutustapa 

Koko A3, vesi- tai peitevärit 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, omaperäisyys, taustamateriaalin käyttö, materiaalin taju 

 

Tehtävä  10 

MATTA JA KIILTÄVÄ 

Suunnittele yksi naistenvaate, joka kiteyttää näkemyksesi suunnittelijana. Muotoile vaate mallinuken päälle 

sinulle annetuista materiaaleista, joista toinen on matta ja toinen kiiltävä. Yhdistä vaatteessasi molemmat 

materiaalit. Voit käyttää vaatteen kokoamiseen ja materiaalin muokkaamiseen kaikkia tekniikoita ja 

mukanasi tuomia työvälineitä, mutta varo vahingoittamasta mallinukkea. 

 



Toteutustapa 

muotoilutehtävä mallinuken päälle, materiaali: annettu materiaali 

Arviointiperusteet 

Idearikkaus, omaperäisyys, materiaalien yhdistäminen, muodon taju 

 

  



Muotoilu 
 

VALINTAKOKEEN 2.OSA 

 

Tehtävä 1 TULEVAISUUSKOLLAASI 
Maanantai 5.6.2017 klo 8-12 
 
Ideoi ja kuvaa tapahtuma, joka tulee olemaan tavallinen tulevaisuuden digitalisoituneessa elämässä. 
 
Toteutustapa 
Maalaa kartonkeja vesi- tai peiteväreillä. Voit käyttää työhön viittä eri väriä. Leikkaa ja revi kartongeista 
tarvitsemiasi muotoja. Liimaa värillisistä paloista tapahtumaa kuvaava kollaasi A3-kokoiselle paperille. 
Kirjoita tapahtuman nimi työn etupuolelle. Kirjoita nimesi ja tehtävänumero paperin kääntöpuolelle. 
 
Arviointiperusteet 
Värien käyttö, sommittelu 
 
Tehtävä 2 VOI ARABIANRANTA! 
Maanantai 5.6.2017 klo 13-17 
 
Valitse Arabianrannasta mielestäsi ruma kohde ja tulkitse siitä omalla paikallasi kaunis maalaus. 
 
Toteutustapa 
Etsi Arabianrannasta mielestäsi ruma kohde. Tee ulkona näkymästä lyijykynäpiirros A5-kokoiselle arkille. 
Omalla paikallasi piirrä ja maalaa luonnoksen ja muistikuviesi perusteella kohteesta tulkinta, jossa kohde 
onkin kaunis. Palauta maalaus ja kohteesta tekemäsi luonnos. Kirjoita nimesi ja tehtävänumero 
molempien töiden kääntöpuolelle. 
 
Arviointiperusteet 
Kuvallinen kerronta, tulkintakyky, sommittelutaito. 
 
Tehtävä 3 KAHVA 
Tiistai 6.6.2017 klo 8-12 
 
Suunnittele ja muovaile annetusta savesta rakennukseen sopiva luonnollisen kokoinen ovenkahva. 
 
Toteutustapa 
Etsi sinua kiinnostava rakennus Arabianrannasta. Piirrä rakennuksesta luonnos. Omalla paikallasi 
suunnittele ja toteuta savesta annetun alustan päälle luonnollisen kokoinen valitsemaasi rakennukseen 
sopiva ovenkahva. Palauta savimalli sekä luonnokset. Kirjoita nimesi ja tehtävänumero luonnosten 
kääntöpuolelle ja erilliseen paperilappuun. Teippaa nimilappu yhdeltä sivulta alustaan siten, että nimesi 
näkyy paperia kääntämällä. 
 
Arviointiperusteet 
Materiaalin käsittely, muodon taju. 
 
 
 
 



Tehtävä 4 KOLMAS ULOTTUVUUS 
Tiistai 6.6.2017 klo 13-17 
 
Suunnittele ja toteuta toistuva pintakuvio, jonka teemana on kolmiulotteinen tila. 
 
Toteutustapa 
Suunnittele ja toteuta piirtämällä sekä vesi- tai peitevärein 
kolmiulotteinen kuvio, joka toistettuna muodostaa pintakuvion. Kuvaa suunnittelemasi elementti A2-
paperin toisella puoliskolla. Paperin toisella puoliskolla osoita, miten elementtiä toistamalla 
syntyy pintakuvio. Kirjoita nimesi ja tehtävän numero paperin kääntöpuolelle. 
 
Arviointiperusteet 
Kolmiulotteisuuden vaikutelma, toistuvan pintakuvion rytmi 
 
 
VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 
Tehtävä 5 MUSIKAALINEN NAAMIO 
Keskiviikko 7.6.2017 klo 9-18 
 
Ideoi ja valmista kuulemaasi musiikkiin liittyvä naamio. 
 
Toteutustapa 
Päivän aluksi kuulet luokassa 857 katkelman musiikkia. Katkelman päätyttyä sinulla on 2 minuuttia aikaa 
tehdä muistiinpanoja. Musiikkikatkelma soitetaan uudestaan, jonka aikana voit täydentää muistiinpanojasi. 
Omalla pöydälläsi toteuta annetusta kartongista kuulemaasi musiikkiin liittyvä, luonnollista kokoa oleva 
naamio. Kirjoita nimesi ja tehtävänumero naamion sisäpuolelle. Musiikkikatkelma on kuultavissa uudelleen 
iltapäivällä klo 14. 
 
Arviointiperusteet 
Visuaalinen ilmaisukyky, kertovuus, rakenteen oivaltavuus 
 
Huom! 
Tehtävät 5 ja 6 annetaan yhtä aikaa klo 9. Voit itse suunnitella päiväsi aikataulun. Muista pitää lounastauko. 
Tehtävä 7 suoritetaan päivän aikana 3-4:n hakijan yhteisenä ryhmätehtävänä arvotun aikataulun ja 
ryhmäjaon mukaan. Ryhmätehtävä kestää 15 minuuttia. Katso sinulle varattu aika ja tila listasta, joka on 
valvojien luona. 
 
Tehtävä 6 KANTOAPUA 
Keskiviikko 7.6.2017 klo 9-18 
 
Ruokakassien kantaminen on raskasta ja esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä kantamuksia ei ole 
välttämättä huomioitu. Suunnittele uudenlainen tuote tai palvelu ruokakassien kantamiseen. 
 
Toteutustapa 
Luonnostele A3-kokoiselle paperille vähintään kolme erilaista ruokakassien kantamiseen liittyvää tuote- tai 
palveluideaa. Valitse yksi ideoistasi jatkokehittelyyn. Esitä toisella A3-paperilla kuvasarja, josta käy ilmi, 
miten suunnittelemasi tuote tai palvelu toimii käytössä. 
 
Arviointiperusteet 
Ideointikyky, kertovuus. 



 
Huom! 
Tehtävät 5 ja 6 annetaan yhtä aikaa klo 9. Voit itse suunnitella päiväsi aikataulun. Muista pitää lounastauko. 
Tehtävä 7 suoritetaan päivän aikana 3-4:n hakijan yhteisenä ryhmätehtävänä arvotun aikataulun ja 
ryhmäjaon mukaan. Ryhmätehtävä kestää 15 minuuttia. Katso sinulle varattu aika ja tila listasta, joka on 
valvojien luona. 
 
Tehtävä 7 ELÄMÄSI LAITE 
Keskiviikko 7.6.2017 klo 10-18 
 
Pöydällä on tulevaisuuden tärkein laite: kaukosäädin, jolla voi muuttaa mitä tahansa maailmassa. 
Päättäkää, mitä kahta asiaa kaukosäätimellä voi säätää. 
 
Toteutustapa 
Ryhmällä on 10 minuuttia aikaa ideoida ja päättää ne kaksi asiaa, jota laitteella voi säätää. Tämän jälkeen 
ryhmällä on 3 minuuttia aikaa esitellä kaukosäätimen toiminta valintaryhmälle. 
 
Arviointiperusteet 
Keskustelutaidot, esitystaidot. Työryhmä saa yhteisen arvosanan. Henkilökohtainen suoritus ryhmän 
jäsenenä huomioidaan osana kokonaisarviointia. 
 
Tehtävä 8 HYRRÄ 
Torstai 8.6.2017 klo 8-17 
 
Suunnittele ja toteuta puurakenteinen hyrrä. Hyrrän tulee pyöriä 3 sekuntia kaatumatta. Hyrrän kokoa ei 
ole rajoitettu. 
 
Toteutustapa 
Toteuta hyrrä annetusta puurimasta sidoslangan ja liiman avulla. Kirjoita nimesi ja tehtävänumero erilliselle 
nimilapulle. Kiinnitä nimilappu langalla hyrrän yläosaan siten, että nimesi näkyy paperia kääntämällä. 
Ilmoita valvojille kun hyrräsi on valmis ja jätä se omalle paikallesi pöydälle. 
 
Arviointiperusteet 
Rakenne, materiaalin käyttö, toimivuus. 
 
Huom! 
Tehtävät 8 ja 9 annetaan yhtä aikaa klo 8. Voit itse suunnitella päiväsi aikataulun. Muista pitää lounastauko. 
Päivän aikana sinut haastatellaan arvotun aikataulun mukaisesti. Katso sinulle varattu aika ja tila listasta, 
joka on valvojien luona. Haastattelu kestää 8 minuuttia ja se huomioidaan osana kokonaisarviointia. 
 
Tehtävä 9 HYVÄ TEHTÄVÄ 
Torstai 8.6.2017 klo 8-17 
 
Laadi itsellesi tehtävänanto, jonka toteuttamalla esittelet jonkin vahvuutesi. 
 
Toteutustapa 
Kirjoita tehtävänanto siistillä käsialalla A4-paperille. Toteuta laatimasi tehtävä valitsemallasi tekniikalla ja 
mukanasi tuomilla materiaaleilla korkeintaan 40cm x 40cm x 40cm kokoiseen tilaan paikallasi. 
 
Arviointiperusteet 
Tehtävän haastavuus, monipuolisuus, johdonmukaisuus. 
 



Huom! 
Tehtävät 8 ja 9 annetaan yhtä aikaa klo 8. Voit itse suunnitella päiväsi aikataulun. Muista pitää lounastauko. 
Päivän aikana sinut haastatellaan arvotun aikataulun mukaisesti. Katso sinulle varattu aika ja tila listasta, 
joka on valvojien luona. Haastattelu kestää 8 minuuttia ja se huomioidaan osana kokonaisarviointia. 
 

  



Sisustusarkkitehtuuri 
 

VALINTAKOKEEN 2.OSA 

 

Tehtävä 1 

Maanantai 5.6.2017 kello 8.00 -12.00 

IMPRESSIO 

Käytä inspiraationa Eric Satien pianoteosta Gymnopédie no. 1 ja tee tulkintasi sen pohjalta. 

Toteutustapa 

Piirrä ja/tai maalaa A2 kokoiselle paperille. 

Kirjoita nimesi, tehtävän numero taustapuolelle.  

Arviointiperusteet 

Teoksen tulkinta, tunnelma, rytmi. 

  

Tehtävä 2 

Maanantai 5.6.2017 kello 13.00 -17.00 

TORNI 

Toteutustapa 

Rakenna 50 cm korkea torni annetuista materiaaleista A4 kokoiselle annetulle alustalle. 

Kirjoita nimesi, tehtävän numero työn kanssa samalle puolelle alustaa. 

Arviointiperusteet 

Rakenteellisuus. 

 

Tehtävä 3 

Tiistai 6.6.2017 kello 8.00 -12.00 

KOLME VÄRIÄ TILASSA 

Toteutustapa 

Rakenna viidestä mallin mukaisesta L- pahvikulmasta tilasommitelma annetulle A4-kokoiselle alustalle. 

Väritä kappaleiden sisä- ja ulkopinnat käyttäen kolmea väriä. 

Kirjoita nimesi, tehtävän numero työn kanssa samalle puolelle alustaa. 

Arviointiperusteet 

Sommittelu, tilan, muodon ja värien taju.  

 

 



Tehtävä 4 

Tiistai 6.6.2017 kello 13.00 -17.00 

HARRASTUSTILA 

Suunnittele tila omalle harrastuksellesi. 

Toteutustapa 

Esittele suunnitelmasi kahdella kuvalla piirtäen yhdelle A2 kokoiselle paperille. Piirrä mukaan ihminen. 

Kirjoita nimesi, tehtävän numero työn taustapuolelle. 

Arviointiperusteet 

Toimivuus, havainnollisuus, tilankäsittely, esitystapa. 

 
VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 5 

Keskiviikko 7.6.2017 kello 8.00 -12.00 

KOHTAUSPAIKKA 

Suunnittele Keskuskadulle kohtauspaikka annetun kuvan esittämälle alueelle. 

Toteutustapa 

Piirrä suunnitelmasi A2 kokoiselle paperille. 

Kirjoita nimesi ja tehtävän numero taustapuolelle.  

Arviointiperusteet 

Tila, tunnelma, puoleensavetävyys. 

 

Tehtävä 6 

Keskiviikko 7.6.2017 kello 13.00 -17.00 

KAHVA 

Muotoile savesta kahva. 

Toteutustapa 

Toteuta kahva annetusta savesta ja aseta se annetulle A4 kokoiselle alustalle. 

Kirjoita nimesi, tehtävän numero alustan yläpinnalle.  

Arviointiperusteet 

Muodontaju, toimivuus.  

 

 

 



Tehtävä 7 

Torstai 8.6.2017 kello 8.00 -12.00 

VARJOSTA VALOON 

Käytössäsi on 15 x 15 x 50 cm kokoinen tila. Sommittele tila siten, että siirtymä varjosta valoon toteutuu. 

Tilaa tulee voida tarkastella kaikilta suunnilta. 

Toteutustapa 

Rakenna tilakappale annetusta materiaalista. Toteutustapa vapaa. 

Kirjoita nimesi, tehtävän numero kappaleeseen. 

Arviointiperusteet 

Tilan käsittely, sisä- ja ulkopintojen välinen suhde, valo ja varjo. 

 

Tehtävä 8 

Torstai 8.6.2017 kello 13.00 -17.00 

ISTUIN 

Suunnittele ja toteuta istuin. 

Toteutustapa 

Tee suunnitelmastasi malli annetuista materiaaleista mittakaavassa 1/1. 

Kirjoita nimesi ja tehtävän numero istuimeesi. 

Arviointiperusteet 

Rakenne, toimivuus ja kauneus. 

 

Tehtävä 9 

Perjantai 9.6.2017 kello 8.00 -12.00 

SOITIN 

Toteutustapa 

Suunnittele ja rakenne soitin. Toteutustapa vapaa. 

Arviointiperusteet 

Kekseliäisyys, toimivuus. 

 

Varaudu lyhyeen (noin 10min.) valintaryhmän suorittamaan haastatteluun klo 13.00 lähtien. Esittele 

soittimesi haastattelun yhteydessä. 

 

  



Visuaalisen viestinnän muotoilu 
 

VALINTAKOKEEN 2.OSA 

 

Tehtävä 1 

 

PALAPELI: “MINÄ JA MINUN MAAILMANI” 

 

Suunnittele ja toteuta palapeli, jonka yksi osa olet sinä itse. 

 

Koko: A3 

 

Toteutustapa 

vapaa, palojen ei tarvitse olla irti leikattuja.  

 

Työskentelyaika: 4 tuntia 

 

Arviointi 

Sisällöllinen idea, kuvakerronta, viestivyys, omaperäisyys, sommittelu, kokonaisilmaisu. 

 

Tehtävä 2 

 

RINTANAPPIKAMPANJA 

 

Olet saanut tehtäväksesi suunnitella peruskoulun yläasteikäisille viestintäkampanjan liittyen 

suvaitsevaisuuteen ja syrjinnän ehkäisyyn. 

 

Nimeä kampanja ja suunnittele sille logo (tekstitunnus joka koostuu kampanjan nimestä)  

ja keksi kampanjalle slogan (tunnuslause). 

 

Suunnittele lisäksi kampanjaelementeiksi viisi rintanappia (pinssiä), joissa viestit kampanjan 

teemaan liittyvistä asioista.  Voit käyttää sekä kuva- että tekstielementtejä. Yksittäisen 

rintanapin mitta (halkaisija) on 5 cm. 

 

Sommittele logo ja slogan arkin yläosaan ja esitä napit rivissä arkin alaosassa.  

 

Koko: vaakasuora A3-kokoinen arkki 

 

Toteutustapa 

vapaa 

 

Työskentelyaika: 4 tuntia 

 

Arviointi 

Sisällölliset ideat, visuaalinen toteutus, viestivyys, selkeys, kokonaisilmaisu. 

 



 

Tehtävä 3 

 

VAAKUNA 

 

Suunnittele Suomelle uusi, tätä päivää kuvaava, rennompi vaakuna vaihtoehdoksi virallisen Leijona-

vaakunan rinnalle. 

 

Suunnitelma voi (mutta sen ei tarvitse) pohjautua viralliseen Leijona-vaakunaan. 

 

Suunnittelussa ei tarvitse noudattaa perinteisiä, virallisia heraldiikan (vaakunataiteen) sääntöjä. 

 

Koko: A3 

 

Toteutustapa 

vapaa 

 

Työskentelyaika: 4 tuntia 

 

Arviointi 

sisällöllinen idea, viestivyys, selkeys, omaperäisyys, kokonaisilmaisu. 

 

Tehtävä 4 

 

“KEISARIN UUDET VAATTEET” 

 

Esitä oma versiosi sadusta vapaasti nykyaikaan sovellettuna vähintään 6 kuvan kuvasarjalla. 

 

Toteutustapa 

Vapaa, voit käyttää myös tekstejä. 

 

Työskentelyaika: 4 tuntia  

 

Arviointi 

Sisällölliset ideat, kuvakerronta, viestivyys, omaperäisyys, sommittelu, kokonaisilmaisu. 

 

 

VALINTAKOKEEN 3.OSA 

 

Tehtävä 5 

 

“HELSINKI-SCIFI” 

 

Aikakauslehti julkaisee artikkelin Helsingin tulevaisuudesta vuonna 2100. 

 

Olet saanut tehtäväksi tehdä artikkeliin kolme erilaista kuvitusta:  

ensimmäisen teema on todennäköinen tulevaisuus, toisen teema on epätodennäköinen tulevaisuus ja 



kolmannen teema on toivottava tulevaisuus.  

Kuvitukset julkaistaan itsenäisinä artikkelin sisällä. 

 

Toteutustapa 

Piirtämällä ja/tai maalaamalla valitsemillasi välineillä, kukin kuvitus erillisille A 4-kokoisille arkeille. 

 

Työskentelyaika: 6 tuntia 

 

Arviointi 

Sisällölliset ideat, visualisointitaidot, kuvakerronta ja ilmaisuvoima, omaperäisyys, kokonaisilmaisu. 

 

Tehtävä 6 

 

”KIVI, PAPERI JA SAKSET” -TYPOGRAFINEN ELOKUVAJULISTE 

 

Uusi suomalainen elokuvatuotantoyhtiö Hullu hirvi tilaa sinulta julisteen tulevaan elokuvaansa Kivi, paperi 

ja sakset. 

 

Suunnittele elokuvalle typografinen (pelkästään teksteistä koostuva) mustavalkoinen juliste, joka koostuu 

elokuvan nimestä.  

 

Lisää julisteeseen tuotantoyhtiön, itse keksimäsi ohjaajan ja muutaman näyttelijän nimi. 

 

Toteutustapa 

mustavalkoisena A3-kokoiselle pystysuoralle arkille. 

 

Työskentelyaika: 2 tuntia 

 

Arviointi 

kuvallinen ilmaisu ja pelkistys, sommittelu ja kirjainmuotojen taju. 

 

HAASTATTELU 

Torstai klo 9.00–17.00 (paikka?) 

III vaiheen pyrkijöille järjestetään päivän aikana 10 min. haastattelu ja mahdollisuus esitellä itsensä. 

Haastattelussa voidaan myös keskustella opiskelijan ennakkotehtävästä ja II vaiheessa tehdyistä 

valintakoetehtävistä. 

 

Tehtävä 7 

 

MUSIIKKIA MAAILMALLE 

 

Finland Sounds on kuvitteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on suomalaisen musiikin vieminen maailmalle. 

Yhdistys haluaa löytää tapoja tavoittaa uusia suomalaisen musiikin kuuntelijoita kansainvälisesti. 

 

Ideoi ja kuvaa millä tavoin yhdistys voisi tavoittaa uuden yleisön. Suunnittele viestintäkampanja, joka toimii 

sekä tilaajan että tietyn kansainvälisen kohderyhmän näkökulmasta. Kohderyhmäksi on rajattu 20-30 -



vuotiaat nuoret aikuiset.  

 

Voit rajata itse tarkemmin musiikin lajin ja kampanjassa käytettävät mediat ja materiaalit. 

 

Tehtävä koostuu kahdesta osasta: 

 

1. Konsepti-idean ja kampanjan kuvailu: 

esittele (kuvin ja sanoin) A3-kokoisella arkilla ideasi:  

mistä viestitään, kenelle, miten, miksi ja milloin. 

 

2. Visualisoi A3-kokoiselle arkille näytteet kolmesta erilaisesta kampanjaan kuuluvasta sovelluksesta tai 

kampanjamateriaalista. 

 

Toteutustapa 

värillinen, muuten vapaa. 

 

Työskentelyaika: 8 tuntia 

 

Arviointi 

idean selkeys, konseptin toimivuus, esimerkkimateriaalien visuaalinen toteutus, viestivyys, kokonaisuuden 

hallinta. 

 

Tehtävä 8 

 

PAKKAUS KERTOO 

 

Paketoi käsitteet rikas, rakas ja ruma. 

 

Tee kolmen pakkauksen sarja, suunnittele ja toteuta pakkauksen rakenne ja ulkoasu. 

Yksittäisen pakkauksen sivun maksimipituus voi olla 15 cm. 

 

Toteutustapa 

värillinen, muuten vapaa. 

 

Työskentelyaika: 4 tuntia 

 

Arviointi 

tulkinta, omaperäisyys, muodonanto, rakenne, visualisointi, kokonaisuuden hallinta. 

 

Tehtävä 9 

 

POLIITTINEN ILMASTO 

 

Suuren päivälehden poliittisen toimituksen “meteorologi” on tilannut sinulta merkistön ajankohtaisen 

poliittisen maailmankartan visualisoimiseen.  

 



Suunnittele 5–10 piktogrammin/symbolin sarja, jolla visualisoit meteorologin esittelemää poliittista 

ilmastoa.  

Käytä visualisoimiseen sinulle annettua maailmankarttaa.  

 

Merkitse karttaan esimerkkinä “meteorologin” näkemys.  

 

Esittele kartan alaosassa käytetyt symbolit/piktogrammit selityksineen. 

 

Toteutustapa 

Annettuun A2-kokoiseen maailmankarttaan ohjeiden mukaan. 

 

Työskentelyaika: 4 tuntia 

 

Arviointi 

Idea, pelkistys, sarjallisuus, omaperäisyys, kokonaisuuden hallinta. 

 


