Medianomi (AMK) elokuva, Turun ammattikorkeakoulu
Ennakkotehtävät 2019
Turun ammattikorkeakoulun elokuvan hakukohteeseen kuuluu kolme ennakkotehtävää (Tehtävä 1,
Tehtävä 2 ja Tehtävä 3).
Elokuvan hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset kaikkiin kyseisen hakukohteen
ennakkotehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt ennakkotehtävävastaus tarkoittaa ennakkotehtävien
hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla
hyväksytty/hylätty.
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
palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. Noudata annettua ohjeistusta ja
pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston maksimikokoa, joka ei yhdenkään
tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 megatavua.
Elokuvan hakukohteen tehtävät palautetaan e-lomakkeen avulla osoitteessa:
http://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/305/lomake.html
E-lomakkeessa valitse ensin pudotusvalikosta hakukohteesi. Täytä sen jälkeen huolellisesti henkilö- ja
yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden
lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, 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

Ennakkotehtävät
1. Tehtävä 1: Motivaatiotehtävä
2. Tehtävä 2: Käsikirjoitustehtävä
3. Tehtävä 3: Kuvatehtävä
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Tehtävä 1: Motivaatiotehtävä
Tehtävänanto
Vastaa erilliselle lomakkeelle siinä oleviin kysymyksiin. Kullekin vastaukselle on varattu 200 merkkiä
tilaa. Vastauslomake on ladattavissa sivulta http://www.turkuamk.fi/elokuva
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

Tehtävä 2: Käsikirjoitustehtävä
Tehtävänanto
Kirjoita elokuvallinen kohtaus, jossa kolmen henkilön kohtalot vaikuttavat sinetöityvän funikulaarilla.
Toteutustapa
•
•

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla elokuvakäsikirjoituksen sivunasetteluformaattiin
korkeintaan yhdelle A4-sivulle.
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperusteet
•
•

Tarinankerronta
Käsikirjoituksen sivunasetteluformaatin käyttö
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Tehtävä 3: Kuvatehtävä
Tehtävänanto
Toteuta kuvakäsikirjoitus alla olevaan tekstiin.
teksti:
”Kolmen hiekkatien risteyksestä Korsossa nousee ilmaan hiukan pölyä. Pete ja Pirjo pyöräilevät risteykseen ja katsovat
ympärilleen. Pirjo kaivaa esille kellarivarastossa piilottamansa nokkahuilun ja kokeilee sitä. Huilun ääni kuuluu juuri
ja juuri kaukaisen jylyn ylitse.
KORSON KEISARI (O.S.): Tulit sitten hakemaan takkis!
Pirjo vetää henkeä ja puhaltaa huiluun. Huilusta kuuluu merkkiääni.
Pirjo katsoo Peteä epäuskoisena. Peten käsi pysähtyy taskun suulla.
Pirjo puhaltaa huiluun ja merkkiääni kaikuu voimakkaasti. Pöly laskeutuu äkisti maahan. Ilma on liikkumatonta. Pete
kaivaa taskustaan esiin kolme pientä sylinteriä.
Pete heittää sylinterit risteykseen. Pirjo puhaltaa huiluunsa. Sylinterit kierähtävät muodostelmaan hiekkaan. Pete
kiipeää pyöränsä selkään ja lähtee ajamaan takaisin tulosuuntaan. Pirjo puhaltaa huiluunsa. Ilmavirta nostaa hiekkaa
ja sylinterit kierteellä ylös maasta.
PETE: Tuu pois sieltä!
Pöly peittää Pirjon kasvot.
PIRJO: Ei oo tapana!
Hiekka ja pöly peittävät Pirjon Peten näkyvistä.
PETE: Ei saatana.
Pete kääntää pyöränsä takaisin kohti Pirjoa. Pölypilvi lähestyy Peteä kohisten. Pete kiihdyttää pyöränsä suoraan kohti
hiekkaa ja katoaa pilven sisään.”

Toteutustapa
•

•

Piirrä, leikkaa ja liima, luo kuvankäsittelyohjelmalla tai käytä sekatekniikkaa. Sisällytä
storyboardiisi selventävät kuvanumeroinnit, tekstit (interiööri/exteriööri, valotila, kuvakoko,
panorointi/tilttaus/ajo ja niin edelleen) ja nuolet osoittamaan mahdollisia henkilöhahmojen ja
kameran liikkeen suuntia.
Palautus PDF-tiedostona, 1-4 sivua, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperusteet
•
•
•
•

Elokuvallinen kerronta
Dramaturginen rytmi
Omaperäisyys
Ymmärrettävyys
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