
KUVATAIDELINJAN ETÄVALINTAKOE: TEHTÄVÄT 
6.5.2021 
 
Etävalintakoe koostuu kolmesta tehtävästä. Viimeinen tehtävä on digitaalinen 
kuvaesitys, johon liität työvaiheita esittelevät valokuvat ja valmiista teoksista otetut 
valokuvat ja sekä kerrot töiden sisällöstä lyhyesti. Ilman dokumentointia palautettuja 
töitä ei arvioida. Jokainen tehtävä (tehtävät 1, 2 ja 3) arvioidaan asteikolla 1-5. 
 
Tehtävät voit suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Tehtävien tekemiseen on 
aikaa n. 5 tuntia. Tämän jälkeen sinulla on 2 tuntia aikaa palauttaa tehtävät. 
Valintakoeaika päättyy klo 16.00. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei arvioida.  
 
Teknisistä syistä johtuvat ongelmat voidaan ottaa arvioinnissa huomioon, esim. 
verkkoyhteyden katkeaminen. Ota ongelmatilanteissa välittömästi yhteyttä 
tekniseen tukeen miiko.majewski@espoo.fi tai soittamalla numeroon 043 8269862 
Tekninen tuki on auki valintakokeen ajan klo 16.00 asti. 
 
Lue tehtävät huolellisesti läpi. Huomioi myös arviointiperusteet ja tekniikka. 
Muista nimetä jokainen palautettava tiedosto (etunimi_sukunimi). Palauta tehtävät 
noudattaen annettuja palautusohjeita. 
 
TEHTÄVÄ 1 
 
Tehtävä: 
”Puolitettu hedelmä” 
Kuvaa piirustuksessasi näkymä, jossa on pöydän päällä kahteen osaan puolitettu oudon 
muotoinen hedelmä. Sisältä ei paljastunutkaan hedelmän siemen, vaan mitä?  
Sijoita kuvaasi myös väline, jolla puolitit hedelmän. 
 
Tekniikka:  
Lyijykynäpiirustus A4- piirustuspaperille.  Käytä lyijykynäpiirustuksesi toteutuksessa 
monipuolisesti lyijykynäviivaa ja varjostuksen eri tummuusasteita kolmiulotteisuuden 
kuvaamiseen. 
 
Arviointiperusteet:  
Mielikuvituksen käyttö, kolmiulotteisen muodon kuvaaminen eri tummuusasteita 
käyttäen, materiaalien kuvaaminen piirtäen, kokonaisuuden sommittelutaito  
 

Dokumentointi:  
Dokumentoi piirustuksen työvaiheet valokuvaten: 

 valokuva 1: luonnos tai ääriviivapiirros, jossa et ole aloittanut varjostamista 
 valokuvat 2-3: kuvat piirustuksen työvaiheista 
 valokuva 4: selfie, jossa näyt itse pitelemässä valmista piirustusta kädessäsi. 
 valokuva 5: valmis työ 
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TEHTÄVÄ 2: 
 
Tehtävä:  
”Keilaturnaus” 
Seisot keilahallin etuosassa ja eteesi avautuu näkymä keilaradoille. Hallissa on 
käynnissä lukion ensimmäisen luokan opiskelijoiden keilaturnaus. Maalaa näkymä 
tilanteesta. Sijoita kuvaan vähintään kaksi ihmistä keilaamassa.  
 
Tekniikka: 
Vesi- tai peitevärimaalaus A4- kokoiselle akvarellipaperille. (Voit hahmotella 
lyijykynällä). 
 
Arviointiperusteet:  
Sommittelutaito, tilan kuvaamisen keinojen hallinta, mittasuhteiden ja liikkeen 
kuvaamistaito sekä värinkäyttö ja maalauksellisten ilmaisukeinojen hallinta. 
 
Dokumentointi:  
Dokumentoi maalauksen työvaiheet valokuvaten: 

 valokuva 1: väriluonnos tai ääriviivapiirros, jossa et ole aloittanut maalausta. 
 valokuvat 2-3: kuvat maalauksen työvaiheista 
 valokuva 4: selfie, jossa näyt itse pitelemässä valmista maalausta kädessäsi 
 valokuva 5: valmis maalaus  

 
 
TEHTÄVÄ 3  
 
Tehtävä:  
”Kuvaesitys” 
Kokoa lopuksi Google Slides- tai PowerPoint-muodossa oleva diaesitys, johon liität 
työskentelyn dokumentointikuvat ja valokuvat teoksista. Esityksessä kerrot lyhyesti 
töiden ideasta ja perustelet myös, miksi sinut pitäisi valita kuvataidelinjalle. Noudata 
tehtävän 3 yhteydessä olevaa ohjetta kuvaesityksen tekemisestä: Avaa tehtävän Ohjeet 
alasivu, sieltä löydät ohjetiedoston, jonka nimi on Kuvaesityksen sisältö. 
 
Tekniikka 
Tee digitaalinen Google Slides-esitys tai PowerPoint-esitys. 
 
Arviointiperusteet  
Esityksen visuaalinen ulkoasu, esityksen rakenteen selkeys, valokuvien laatu, kyky 
perustella opiskelumotivaatiota, kielellinen selkeys.  
 
Kuvaesitys vaikuttaa tehtävien arviointiin. Kuvaesityksen avulla todistat, että olet 
tehnyt tehtävät itse. Ilman tätä dokumenttia kuvallisia tehtäviä ei voi arvioida. 
 


