
SAVONLINNAN TAIDELUKIO    KUTSU  

Sotilaspojankatu 3       

57100 Savonlinna 

Puh. 044-4174551 (kanslia), 044-4174550 (rehtori) 

Email - kanslia: taidelukio.kanslia@savonlinna.fi 

Email - rehtori: reima.harkonen@savonlinna.fi  

 

Olet pyrkimässä Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukioon. Haluamme kiittää sinua kiinnostuksestasi 

oppilaitostamme kohtaan! 

 

Tänä vuonna pääsykoe järjestetään poikkeuksellisesti etänä. Kaikki kuvataidelukioon hakevat 

täyttävät sähköisen hakulomakkeen ja liittävät siihen tehtävien mukaiset kuvatiedostot.  

Hakulomake tehtävineen tulee olla täytettynä 30.4.2020 mennessä. 

 

Hakulomake sisältää kysymyksiä, joiden avulla selvitämme kuvataidetaustaasi ja harrastuneisuuttasi 

sekä motivaatiotasi opiskella kuvataidelukiossa. Kuvataiteen harrastamisen ei tarvitse olla vain 

oppilaitoksessa tapahtunutta, vaan myös omatoiminen harrastaminen huomioidaan. Taidelukiossa 

kuvataiteen opiskelun voikin aloittaa hyvin monenlaisista lähtökohdista ja harrastustaustoista käsin. 

 

TEHTÄVÄT 

Pääsykokeen tehtäväosio koostuu kolmesta työstä: 2 ohjeiden mukaan toteutettavaa tehtävää ja 1 

itse valittu “oma työ”. Pääsykokeeseen kuuluu myös hakulomakkeella vastattavat kuvataiteen 

harrastuneisuutta kartoittavat kysymykset.  

 

1) SUUNNITTELE UUSI ELÄIN, 0-3 pistettä 

● paperin koko A4-A3 

● vesi- ja/tai peitevärit 

● tarvittaessa lyijykynä hahmotteluun 

● Arvioinnissa kiinnitetään huomiota: luovuus, ideointikyky, mielikuvitus. maalauksellisuus (= 

muodon kuvaaminen, värien hallinta, sivellintekniikka) 

 

2) PIIRRÄ TILA JOSSA OLET / NÄKYMÄ KOTOASI, 0-3 pistettä 

● paperin koko A4-A3 

● lyijykynä, halutessasi värikynät ja tussit 

● Arvioinnissa kiinnitetään huomiota: tilan kuvaaminen, mittasuhteiden hallinta, tunnelma, 

piirustusjälki 

 

3) OMA HARRASTUNEISUUS: vapaasti valittava työ ja sähköisen lomakkeen haastattelukysymykset, 

0-4 pistettä  

 

VAPAASTI VALITTAVA TYÖ  

Mieti, mitkä ovat visuaaliset vahvuutesi ja mistä pidät kuvataiteessa. Tee uusi tai esittele 

jokin vanha työsi. Se voi olla piirros, maalaus, digitaalinen työ, valokuva tai video. Digitaaliset 

työt tulee olla jpg-, pdf- tai png-muodossa. Videotiedostot tulee liittää hakulomakkeeseen 
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linkkinä. Varmista linkin toimivuus myös ilman kirjautumistunnuksia ja tallenna itsellesi 

varmuuskopio. 

 

SÄHKÖINEN PALAUTUS 

Katso Matteus Pentin ohjevideo teosten kuvaamisesta ja kuvaa ohjeiden mukaan omat työsi.  

https://www.youtube.com/watch?v=KNTDLWLTZ6s 

 

Nimeä työt nimelläsi ja tehtävänumerolla: etunimisukunimitehtava.jpg. (esim. tiiataiteilija1.jpg, 

tiiataiteilija2.jpg jne). Älä käytä ääkkösiä tiedostojen nimissä!  

 

Täytä sähköinen hakulomake ja liitä työt sitä kautta. Vastaa kysymyksiin ajatuksella ja rauhassa. 

Hakulomake löytyy oheisesta linkistä; 

https://docs.google.com/forms/d/1ngStCPd56TbyqDsVxWk0JMRpYmAPm8ccHUir_yR6zlA/edit 

 

Jos et pysty tekemään hakemusta sähköisesti, voit lähettää työt sekä hakulomakkeen kirjepostilla 

30.4.2020 mennessä: 

Savonlinnan Taidelukio / kuvataidelukion pääsykoe 

Sotilaspojankatu 3 

57100 SAVONLINNA 

 

VALINTAKRITEERIT 

Kyselylomakkeen ja tehtävien avulla arvioidaan hakijoiden kuvataiteellisia edellytyksiä sekä 

motivoituneisuutta kuvataidelukio-opintoihin. 

 

VALINNAN PISTEYTYS 

Opiskelijoiden valinta tapahtuu vertailulukujen perusteella. Luvut saadaan, kun peruskoulun 

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoon lisätään valintakokeessa saatu pistemäärä, joka on 

enintään 10 pistettä.  

Tehtäväkohtainen pisteytys löytyy ylempänä olevasta tehtäväohjeesta. 

Valintakokeesta on saatava vähintään 4 pistettä, ja peruskoulun päättötodistuksessa keskiarvon 

tulee olla vähintään 7,0 voidakseen tulla valituksi kuvataidelukioon. 

 

Jos sinulla on kysyttävää pääsykokeesta, voit olla yhteydessä kuvataiteen vastuulehtori Kati 

Sinkkoseen. Yhteystiedot: kati.sinkkonen@savonlinna.fi 

 

Tsemppiä kaikille! 

 

Yst. terv.   

 

 

Reima Härkönen, rehtori 

 

Kati Sinkkonen, kuvataidelukion vastuulehtori 
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