
 

TAMMERKOSKEN LUKION KUVATAIDE- JA DESIGNLINJAN PÄÄSYKOE 2020 

 

Koronavirustilanteen vuoksi Tammerkosken lukion kuvataide- ja designlinjan pääsykoe järjestetään 
keväällä 2020 etäkokeena. Muuttuneessa tilanteessa pääsykokeeseen ei tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. 

Pääsykokeen maksimipistemäärä on 10p. 

 

1. MILLOIN JA MITEN PÄÄSYKOE JÄRJESTETÄÄN? 

Koe on etäkoe ja työt palautetaan sähköisesti. Pääsykoetta ei siis pidetä Tammerkosken lukion 
tiloissa. 

Koe on kaksiosainen: 

• Ensimmäisen osan tehtävä tehdään 30.3.—24.4.2020 välisenä aikana. Tehtävä julkaistaan 
30.3. klo 16 koulun kotisivuilla. 

• Toisen osan tehtävät tehdään perjantaina 24.4.2020 klo 10—14. Tehtävät julkaistaan 24.4. 
klo 10.00 koulun kotisivuilla ja hakijat saavat ne myös henkilökohtaiseen sähköpostiinsa. 

 

ENSIMMÄISEN OSAN TEHTÄVÄ 
 

Tehtävä 1 PERUNA   

Käytä työssä tai teoksessa perunaa tai perunoita haluamallasi tavalla. Peruna voi olla 
teoksen aihe, havainnoinnin kohde, työskentelymateriaali, tekemisen väline... Perunan 
tulee näkyä lopullisessa työssä tai teoksessa jollakin tavoin. 

Tekniikka vapaa. 

Arviointikriteerit: Valitun tekniikan hallinta, työn tai teoksen idean välittyminen, 
kiinnostavuus, omaperäisyys. 

Valokuvaa työsi, jos se ei ole valmiiksi sähköisessä muodossa (digitaalinen maalaus, 
valokuva, video, diaesitys pdf-muodossa).  

Jos teet rakennelman tai muun kolmiulotteisen teoksen, ota siitä useampi kuva eri 
suunnista. Voit palauttaa max 3 kuvaa. 
 

TOISEN OSAN TEHTÄVÄT 2 JA 3 

Tehtävät julkaistaan kotisivulla perjantaina 24.4. klo 10.00. 

Pääsykoetehtäviä on aikaa tehdä klo 14.00 saakka. 

 
 

 



 

2. MITEN VALMISTAUDUN PÄÄSYKOKEEN TOISEEN OSAAN? 
 

Hanki pääsykoepäiväksi pe 24.4. seuraavat tarvikkeet: 
 

• Vähintään kaksi A3-kokoista piirustuspaperia, jotka soveltuvat myös maalaamiseen. Sopiva 
paperi on paksumpaa kuin tavallinen kopiopaperi, eikä se ole kiiltäväpintaista. 

• Vesi- tai peitevärit, erikokoisia siveltimiä, vesikuppi, teroitin, lyijykynät (HB ja 2B, 3B tai 4B) ja 
pyyhekumi. 

• Väline pääsykoetehtävien valokuvaamiseen (esimerkiksi puhelin, jossa on kamera) ja 
lähettämiseen (tietokone, puhelin, tabletti). 

• Oma Google-tili, jonka kautta kaikki pääsykoetehtävät palautetaan. 

 

3. MITEN PALAUTAN TEHTÄVÄT? 
 

Tarvitset Google-tilin*, jotta voit palauttaa tehtävät. Kaikki tehtävät palautetaan Google Forms-
lomakkeella. Saat tarvittavan Forms-lomakkeen palautuslinkin perjantaina 24.4. tehtävien julkaisun 
yhteydessä. Kullekin tehtävälle on Formsissa oma latauspainike. 
 

Nimeä tiedostot näin: 

Tehtävä 1: Sukunimi_ Etunimi_tehtävä1 

Tehtävä 2: Sukunimi_ Etunimi_tehtävä2 

Tehtävä 3: Sukunimi_ Etunimi_tehtävä3 

 

* Mikäli sinulla ei ole tiliä ennestään, luo gmail-osoite itsellesi hyvissä ajoin ennen pääsykoetta. 
Ohjeet tilin luomiseen löytyvät tästä. Mikäli sinulla ei ehdottomasti ole mahdollisuutta Google-tilin 
luomiseen, lähetä viesti tiedotteen lopussa oleviin osoitteisiin. 
 

Palautusaikataulu 

Kaikki tehtävät palautetaan pe 24.4. klo 16 mennessä. Tämän jälkeen ei ole mahdollista palauttaa 
tehtäviä.  

 

Kuvatiedostot 

• Tiedostomuoto jpeg, png, pdf 
• Maksimikoko 10Mt 
• Siirrä kuvatiedostot tietokoneelle suurikokoisina esimerkiksi sähköpostin kautta. 
• Hyvälaatuiset kännykkäkameran kuvat riittävät. 
• Ota kaikki kuvat erikseen rauhallista, yksiväristä taustaa vasten hyvässä valaistuksessa. 

Töiden pitää näkyä kuvissa kokonaan. Ota kuvat mahdollisimman läheltä. Harjoittele 
kuvaamista ja kuvien lataamista kännykältä koneelle ja kuvatiedoston nimeämistä, jotta osaat 
tehdä sen pääsykokeen toisen osan päätyttyä. 

• Tiedostot nimetään muodossa   
Sukunimi_ Etunimi_Tehtävä1 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fi


 

 

Videotiedostot 

Mikäli ensimmäisen tehtävän toteutus on video, palauta se Forms-lomakkeen kautta jollain 
seuraavista tavoista: 

• Kopioi linkki YouTube tai Vimeo -palveluun ladattuun videoosi ja sijoita se Forms lomakkeelle 
kohtaan “Mahdollinen linkki tiedostoosi alla olevaan kenttään”. 

• Lataa videotiedosto Forms-lomakeelle omalta tietokoneeltasi .MP4- tai .mov-tiedostona (max 
tiedostokoko 100Mt). 

 
 

YHTEYSTIEDOT 

Lisätietoja pääsykoejärjestelyistä: 

Rehtori Matti Hännikäinen 
matti.hannikainen@tampere.fi 

Kuvataideopettaja ja linjan koordinaattori Jaana Kortelainen  
jaana.kortelainen@tampere.fi.  

 

Pääsykoepäivänä pe 24.4. vastataan mahdollisiin koetehtäviin tai palautukseen liittyviin kysymyksiin 
klo 9.30-16.30 välisenä aikana. 

 

jaana.kortelainen@tampere.fi +358 (0) 40 806 4074 

silja.saarikko@tampere.fi   +358 (0) 40 806 4075 

tuukka.e.seppala@tampere.fi 

jaana.marttila@tampere.fi 

 
 

Tarvittaessa julkaisemme uusia valintakoetiedotteita ennen koepäivää koulun kotisivuilla. 
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