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Hakukohde: kuvataiteen monimuotokoulutus
Kevään yhteishaku 2022

Turun ammattikorkeakoulun kuvataiteen monimuotokoulutuksen hakukohteen ennakkotehtävään
sisältyy kaksi tehtävää (Tehtävä 1, Tehtävä 2). Kuvataiteen monimuotokoulutuksen hakukohteeseen
hakevan tulee palauttaa vastaukset ennakkotehtävän molempiin tehtäviin. Mikäli
ennakkotehtäväpalautuksesta puuttuu yksi tai useampia vaadituista tehtävävastauksista, koko
ennakkotehtävä jätetään arvioimatta. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävän asteikolla
hyväksytty/hylätty.
Ennakkotehtävävastauksesta ei anneta henkilökohtaista palautetta. Sinun tulee laatia
ennakkotehtävävastaus itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei
tarkenna eikä selosta ennakkotehtävää.
Tehtävissä on määritelty tehtävänanto ja toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Älä merkitse
tehtävävastaukseen omaa syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi.
Nimeä tehtävävastaustiedostot seuraavasti:
• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf
• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf

Ennakkotehtävän ohjeet
Tehtävä 1: Portfolio
Tehtävänanto
Kokoa omasta taiteellisesta työskentelystäsi 10–20 kuvan portfolio teostietoineen. Portfolio voi
sisältää tarvittavan määrän sivuja. Liitä mukaan ansioluettelo ja motivaatiokirje (pituus korkeintaan
1000 merkkiä välimerkkeineen). Kirjoita motivaatiokirjeessä lyhyt luonnehdinta itsestäsi taiteilijana.
Mikä taiteessa on sinulle tärkeää? Minkälaisia tavoitteita asetat opinnoillesi? Pyri kirjoittamaan
suoraviivaisesti ja selkeästi. Keskity tulevaisuuden tavoitteisiisi enemmän kuin henkilöhistoriaasi. Ole
avoin. Ole luova. Mikäli haluat liittää portfolioosi videomateriaalia, katso ohje alta.
Arviointiperusteet
• Visuaalisuus
• Sisältö
• Omaperäisyys
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• Motivaatio opiskeluun
• Tavoitteellisuus
Toteutustapa
• Palauta tehtävä yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB

Tehtävä 2: Tuorein teokseni
Tehtävänanto
Palauta dokumentaatio tuoreimmasta teoksestasi. Jos teos on kolmiulotteinen, voit esittää sen eri
kuvakulmista. Liitä mukaan teostiedot: teoksen nimi, tekniikka, koko ja vuosi. Kirjoita lyhyt teksti,
jossa tuot esille teoksen toteuttamiseen liittyviä ajatuksiasi (pituus korkeintaan 500 merkkiä
välimerkkeineen). Mikäli haluat liittää tehtävään videomateriaalia, katso ohje alta.
Arviointiperusteet
• Visuaalisuus
• Sisältö
• Omaperäisyys
Toteutustapa
• Palauta tehtävä yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB

Ennakkotehtävän palautusohje
Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuna verkkolomakkeella:
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/586/lomake.html
30.3.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä tehtävävastauksia ei oteta vastaan eikä arvioida.
Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä tehtävätiedoston maksimikokoa,
joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 30 megatavua.
Huomioi, että ennakkotehtävän palautus edellyttää vahvaa tunnistautumista (Suomi.fitunnistautuminen). Voit tunnistautua suomalaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoa vahvasta tunnistautumisesta saat täältä https://www.suomi.fi/ohjeetja-tuki/tietoa-tunnistuksesta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, ota
välittömästi yhteyttä osoitteella taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi
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Valintakoe
Ennakkotehtävien perusteella valintakokeisiin kutsutaan yhteensä noin 18 hakijaa. Valintakokeet
järjestetään tiistaina 24.5.2022. Valintakoetehtävät ilmoitetaan sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa
ennen valintakoetta. Valintakokeeseen kuuluu mm. haastattelu.
Lisätiedot:
• Ismo Luukkonen, p. 050 5985 285, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
• Taina Erävaara, p. 050 5985 283

Videotehtävän tallennus- ja palautusohje hakijalle
Mikäli haluat liittää tehtäviisi videomateriaalia, lataa kuvaamasi videot YouTubeen tai Vimeoon ja liitä
videoiden linkit tehtäväpalautuksen PDF-tiedostoon. Huomioi videoiden yksityisyysasetukset, jotta
ennakkotehtävien arvioijat pystyvät linkkien kautta katsomaan videosi.
Jos käytät YouTubea, niin videon yksityisyysasetuksista pitää olla valittuna julkinen video tai piilotettu
video. Jos käytät Vimeota, valitse yksityisyysasetuksista "Anyone" tai "Only people with a password".
Mikäli käytät salasana-vaihtoehtoa, tulee palauttamaltasi PDF-tiedostolta linkkien lisäksi löytyä myös
salasana videoihin.
Varmista, että videot avautuvat ulkopuoliselle katsojalle lähettämiesi linkkien kautta. Jos videot eivät
avaudu, tehtäväsi eivät ole arvioitavissa.

