
KUVATAIDELINJAN VALINTAKOETEHTÄVÄT 2022 
 
Valintakoe koostuu kolmesta tehtävästä. Tehtävät voi suorittaa vapaavalintaisessa 
järjestyksessä. Jokaiseen tehtävään on aikaa n. 2 tuntia. Valintakoe päättyy klo 14.00.  
Kukin tehtävä arvioidaan asteikolla 1-5. 
Lue kaikki tehtävät huolellisesti läpi ja mieti mihin tarvitset eniten aikaa. Huomioi myös 
arviointiperusteet ja tekniikat, joita tehtävässä saa käyttää. 

• Muista laittaa koko nimesi SELKEÄLLÄ KÄSIALALLA jokaiseen työhösi!  

• Jätä valmis työ valintakokeen valvojalle. 
 
 

TEHTÄVÄ 1: 
 
Tehtävän kuvaus: 
Piirrä oma kätesi tekemässä työtä.  
 
Tekniikka:  
Lyijykynäpiirustus annetulle A4-piirustuspaperille.  Käytä lyijykynäpiirroksesi toteutuksessa 
monipuolisesti lyijykynän eri tummuusasteita kolmiulotteisuuden (varjostuksen) 
aikaansaamiseksi. 
 
Arviointiperusteet:  
Kolmiulotteisen muodon kuvaaminen varjostaen, viivankäyttö, sommittelutaito,  
materiaalien kuvaaminen piirtäen 
 
 

TEHTÄVÄ 2: 
 
Tehtävän kuvaus:  
Maalaa näkymä taidenäyttelystä. Sijoita tilaan vähintään kolme taideteosta, joista 

ainakin yksi on veistos. Maalaa kuvaan lisäksi yksi näyttelyvieras tutustumassa 
näyttelyyn.  

 
Tekniikka: 
Vesi- tai peitevärimaalaus A4- kokoiselle akvarellipaperille. (Voit hahmotella lyijykynällä). 
 
Arviointiperusteet:  
Sommittelutaito, mittasuhteiden ja tilan kuvaamistaito, maalauksellisten ilmaisukeinojen 
hallinta sekä mielikuvituksen käyttö 

 
 



 

TEHTÄVÄ 3: 
 
Tehtävän kuvaus:  
”Huvimaja” 
Suunnittele ja rakenna kuvassa oleville hahmoille huvimaja. Käytä annettua 
kartonkimukia osana työtäsi. Lisää rakennukseen elementtejä A3-paperista.   
Hyödynnä paperirakenteita ja paperin ominaisuuksia luovasti. 
Mittakaava: suunnittele rakennelma 3 cm korkealle ihmishahmolle. Hahmot 
ovat viereisessä kuvassa oikeassa mittakaavassa. 
  
Tehtävän toteutuksessa käytettävät tekniikat, välineet ja materiaalit:  

• 1 kartonkinen kertakäyttömuki 

• valkoinen A3-kokoinen paperi 

• materiaalien taittelu, viiltäminen, leikkaaminen, repiminen jne.  

• sakset, taittoteräveitsi, käytä leikkausalustaa! 

• viivain 

• puikkoliima 

• värejä/piirtämistä ei saa käyttää, valmiin työn on oltava paperin värinen.  
 
Huvimajan koko: 
Työn pisin mitta ei saa ylittää 20cm 
 
Arviointiperusteet:  
Kolmiulotteisten rakenteiden hallinta, työn idean ja rakenteen omaperäisyys, kekseliäisyys 
annettujen materiaalien käytössä ja mittakaavan hallinta 
 
Työn nimeäminen: 
Kirjoita nimesi kaksin kerroin taitettuun maalarinteippiin ja kiinnitä se työhön. Teippiä saat 
valvojalta. (Valvojan pöydällä on malli) 
 
 
OHJEITA   

• Kokeesta lähdetään valvojalle ilmoittautumalla, ilmoita myös valvojalle, jos keskeytät kokeen 

• Ruokailu klo 11.00-11.30 ruokasalissa 1. kerroksessa, laita rasti nimesi kohdalle  

• Kännykän käyttö kielletty 

• Tehtävien suoritusjärjestys vapaa 

• WC:ssä voi käydä tarvittaessa, ne sijaitsevat tuloaulassa 

• Tehtävään 1 ja 3 käytetään annettuja materiaaleja 

• Vain koko nimellä varustetut työt arvioidaan 

• Valmiit työt jätetään kokeen valvojalle 

• Viethän lainavälineet paikoilleen ja roskat roskikseen lopuksi 


