
Helsingin kuvataidelukio  
PÄÄSYKOE ke 27.4.2016 klo 10-14  

 Kokeen kokonaisaika on neljä tuntia.  

 Kokeessa on kolme osiota, yksi ennakkotehtävään (tehtävä 1.) liittyvä kirjallinen tehtävä sekä 
kaksi kuvallista tehtävää (tehtävät 2. ja 3.)  

 Lue tehtävänannot huolellisesti. Kirjoita selkeästi oma nimesi ja tehtävän numero jokaisen 
työn kuvapuolelle, oikeaan alareunaan. Myös ennakkotehtävässä on oltava nimi. Nimettömiä 
tehtäviä ei arvostella.  

 Jätä kaikki tehtäväsuoritukset kuivina valvojalle samanaikaisesti, myös nimellä varustettu 
ennakkotehtävä ja siihen liittyvä kirjallinen osa.  

 Pääsykoetehtäviä ja ennakkotehtävää ei palauteta arvioinnin jälkeen tekijälle. Halutessasi voit 
kuvata työsi ennen palautusta.  

 Ennakkotehtävän ja pääsykoetehtävien enimmäispistemäärä on yhteensä 10 p.  
 
ONNEA KOKEESEEN!  
 
TEHTÄVÄT:  
 

tehtävä 1. ennakkotehtävä LEIKKI palautetaan muiden töiden ohessa valvojalle.  

 Arviointiperusteet: kuvien sarjallisuus, ajatuksen välittyminen, näkökulman omaperäisyys, 
välineen hallinta ja tehtävään paneutuminen 0-4 p  

 
ENNAKKOTEHTÄVÄN KIRJALLINEN OSA               Hakijan nimi:________________________________  
 
Kirjoita selkeällä käsialalla vastaukset seuraaviin kysymyksiin ennakkotehtäväsi pohjalta. Palauta paperi 
yhdessä ennakkotehtävän ja muiden tehtäviesi kanssa valvojalle.  
 
Olet tehnyt kolmen kuvan sarjan tai yhden minuutin videon aiheesta ”Leikki”.  
Millä tekniikalla olet toteuttanut työsi?   Miksi olet valinnut kyseisen tekniikan?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________  
 
Kirjoita, mitä haluat kuvasarjallasi tai videollasi kertoa.   Miten koet onnistuneesi työssäsi?  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________  



tehtävä 2. SUOJELE LUONTOA - juliste  
 
Juliste on useimmiten julkiselle paikalle tarkoitettu viestinnän tai vaikuttamisen väline. Sillä pyritään 
jonkin asian, aatteen tai epäkohdan esille tuomiseen tai mainostamiseen. Juliste voi olla kokonaan 
kuvallinen tai pelkästään kirjallinen, mutta useimmiten se on näiden yhdistelmä.  
 
Tee juliste aiheesta luonnonsuojelu. Voit käyttää julisteessasi kuvaa ja tekstiä, mutta käytä vain ja 
ainoastaan sanoja: SUOJELE LUONTOA. Näitä sanoja voit käyttää niin monta kertaa kuin haluat, tai voit 
myös jättää tekstin kokonaan käyttämättä. Toteuta työsi kollaasitekniikalla leikaten ja liimaten, mukana 
tuomiasi väripapereita hyödyntäen. Lisäksi voit käyttää piirtämistä ja maalaamista.  
 

 Välineet: erilaiset piirtimet sekä vesi- tai peitevärit, väripaperit, liima, sakset  

 Arviointiperusteet: sommittelu, värinkäyttö, viestin välittyminen. 0-3 p  
 

 
 
 
 

tehtävä 3. ELÄVÄ KUVA  
 
Piirrä/maalaa oma kätesi maalaamassa tai piirtämässä kuvaa, joka herää eloon. Voit valita 
maalaamisen, piirtämisen tai yhdistää näitä tekniikoita.  
 

 Välineet: erilaiset piirtimet sekä vesi- tai peitevärit  

 Arviointiperusteet: piirtämisen ja/tai maalaamisen sujuvuus, sommittelu, havainnointi, 
mielikuvitus 0-3p.  

 


