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Ennakkotehtävä, elokuva 
• Hakukohde: Media-alan koulutus, elokuva 

• Kevään yhteishaku 2020 

Turun ammattikorkeakoulun elokuvan hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy kolme tehtävää 

(Tehtävä 1, Tehtävä 2 ja Tehtävä 3).  

Elokuvan hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset kaikkiin kyseisen hakukohteen 

tehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt tehtävävastaus tarkoittaa ennakkotehtävän hylkäämistä. 

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla hyväksytty/hylätty. 

Ennakkotehtäväarviointi on painotettu tehtävittäin niin, että tehtävä 1 vaikuttaa 20% 

kokonaisarviointiin, tehtävä 2 vaikuttaa 40% kokonaisarviointiin ja tehtävä 3 vaikuttaa 40% 

kokonaisarviointiin. 

Ennakkotehtävävastauksista ei anneta henkilökohtaista palautetta. Hakijan tulee laatia 

ennakkotehtävävastaukset itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei 

tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä. 

Tehtävissä on määritelty tehtävänanto, toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Älä merkitse 

tehtävävastauksiin erikseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi. Vastaukset 

arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka ennakkotehtävien sähköinen 

palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. 

Ennakkotehtävän palautusohje 

Elokuvan hakukohteen tehtävät palautetaan sähköisellä lomakkeella. 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

maksimikokoa, joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 

megatavua. 

Täytä sähköiselle lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen 

ilmoittamisen jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
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jolle liitetään tehtävävastaukset yksitellen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muista liittää kaikkien 

pyydettyjen tehtävien vastaukset mukaan! 

Tehtävävastaustiedostot tulee nimetä seuraavasti: 

• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf 

• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf 

• Tehtävä 3 nimetään: Tehtävä_03.pdf 

Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuina sähköisellä lomakkeella viimeistään 

1.4.2020 klo 15.00.  

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Motivaatiotehtävä 

Tehtävänanto 

Vastaa erilliselle lomakkeelle siinä oleviin kysymyksiin. Kullekin vastaukselle on varattu 200 merkkiä 

tilaa.  

Toteutustapa 

• Vastauslomake, täytetään tietokoneella esim. Acrobat Reader -ohjelmassa ja tallennetaan 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Motivaation jäsentyneisyys 

• Realistinen käsitys opiskelualasta 

• Ymmärrys elokuvan ammattikentästä 

• Aiheiden merkityksen hahmottaminen 

• Havaintokyky ja olennaisen tiivistäminen 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/a4/40/a4409463-a96d-43e8-8a08-2848930efd11/elokuva_tehtava_01_vastauslomake.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/a4/40/a4409463-a96d-43e8-8a08-2848930efd11/elokuva_tehtava_01_vastauslomake.pdf
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Tehtävä 2: Käsikirjoitustehtävä 

Tehtävänanto 

Kirjoita elokuvallinen kohtaus, jossa toipilaalle paljastuu vaarallisen naapurin liiallinen 

hyväntahtoisuus.  

Toteutustapa 

• Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla elokuvakäsikirjoituksen sivunasetteluformaattiin 

korkeintaan yhdelle A4-sivulle. 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 Mb 

Arviointiperusteet 

• tarinankerronta 

• omaperäisyys 

• käsikirjoituksen sivunasetteluformaatin käyttö 

Tehtävä 3: Kuvakäsikirjoitustehtävä 

Tehtävänanto 

Toteuta kuvakäsikirjoitus (storyboard) alla olevaan tekstiin. 

HAHMO soutaa suolammella varhaisena kesäaamuna. Usva on valkoista. Vesi on mustaa. Ilma on 

tyyni. Hankaimet kitisevät hitaasti ja rytmikkäästi. Puuveneen pohjalla on vähän kylmää, mustaa vettä 

ja vanha, painava IDEAL. Soutajan ahavoituneet, turvonneet, suonikohjuiset jalat ja varpaat saavat 

veden veneen pohjalla väreilemään. Veneessä on paksu hamppuköysi. Köysi luikertelee osittain 

veneen pohjalle, veden alle. Se on kiinnitetty johonkin. Hankaimien verkkainen kitinä ja veden 

rytminen loiske lakkaa. Hahmo nousee seisomaan. Hahmo katsoo taivaalle. Hahmo katsoo veteen. 

Lasittunein katsein. Ilmeettömin kasvoin. On hiljaista. BLUMP Kaikuu. Aamuyöllä mökissä mäen päällä 

vanhan IDEAL-merkkisen kirjoituskoneen verkkaisen mekaaninen ja jäykkä naputus kuuluu hämärässä 

pirtissä. Paksut, ahavoituneet ja turvonneet sormet näppäilevät konetta varmaotteisesti. Näpytys 



  Ennakkotehtävä, elokuvan hakukohde / Turun AMK:n Taideakatemia 

 
 

4 (4) 

lakkaa. Napakka paperin riuhtaisu sammuttaa tulisijan hiipuvan liekin ja herättää JONKUN vuoteessa. 

Tupaa valaisee enää sarastavan aamun hämärä. Hahmo nappaa hyvin painavan kirjoituskoneen 

kainaloon. Pellavaiselle pöytäliinalle jää mustin kirjaimin kirjoitettu valkoinen paperi. “Mihnä sie sitä 

reuhaat?” kuuluu vuoteesta. “Verkonpainoksi joutaa.” Alaston, osin ohuen sängynpeiton verhoama 

OLENTO katsoo poistuvaa hahmoa. Ovi jää raolleen. Hamppuköyttä uppoaa vauhdikkaasti mustaan 

veteen lammella varhain aamulla. Valkoisen usvan lävitse välähtää auringon säde. Villisti mustaan 

veteen vilistävä köysi saa valon säteen väpättämään kuin filmi elokuvaprojektorissa. OLENTO katsoo 

pöydälle aamun sarastaessa mökissä mäen päällä. Pöydällä, pellavaisella liinalla on kirjoituskoneella 

kirjoitettu paperi. Paperissa lukee: Lähdin kalaan. 

 

Toteutustapa 

• Piirrä, leikkaa ja liimaa, luo kuvankäsittelyohjelmalla tai käytä sekatekniikkaa. Sisällytä 

kuvakäsikirjoitukseesi (storyboardiisi) selventävät kuvanumeroinnit ja tarpeelliset huomiot 

tekstein (esim. kuvakoko, panorointi/tilttaus/ajo) ja nuolin (kameran ja henkilöiden liikkeet). 

• Palautus yhtenä 1–5 -sivuisena PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 Mb 

Arviointiperusteet 

• tekstin elokuvallistamisen kyky 

• elokuvallinen kerronta 

• dramaturginen rytmi ja valon taju 

• omaperäisyys 

• selkeys, ymmärrettävyys 
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