TAMMERKOSKEN LUKION KUVATAIDE JA DESIGN -LINJAN
ENNAKKOTEHTÄVÄ 2022:
ODOTTAMATON YHDISTELMÄ
Toteuta teos tai teossarja otsikolla "Odottamaton yhdistelmä". Teoksesi voi olla esim. maalaus,
piirustus, video, digitaalinen työ, kolmiulotteinen muotoilu/rakentelu, veistos, valokuvateos,
asuste/vaate tms. Voit valita vapaasti käyttämäsi tekniikan ja materiaalit.
Arviointiperusteet: Yllätyksellisyys, luovuus, idean välittyminen sekä valitun toteutustavan,
materiaalin ja tekniikan hallinta.
Valittu toteutustapa (esim. piirustus, maalaus, valokuva, video, kolmiulotteinen teos jne.) kirjataan
tehtävän palautuksen yhteydessä lisätietoihin.

MITEN PALAUTAN TEHTÄVÄN?
1. Valokuvaa työsi, jos se ei ole valmiiksi sähköisessä muodossa (digitaalinen maalaus, valokuva, video, diaesitys pdfmuodossa). Jos teet kolmiulotteisen työn tai teoksen, ota siitä useampi kuva eri suunnista. Voit palauttaa max. 3
kuvaa.
2. Tehtävä palautetaan Google Forms -lomakkeella. Tarvitset Google-tilin*, jotta voit palauttaa ennakkotehtävän.
Huomioi, että voit tehdä palautuksen vain kerran, joten palauta työsi vasta kun olet varma että olet valmis. Tässä
linkki tehtävän palautukseen käytettävään forms-lomakkeeseen. Mikäli lomakkeessa ilmenee ongelmia, julkaistaan
uusi linkki koulun kotisivuilla.
Nimeä tiedostot näin:
Sukunimi_ Etunimi.jpeg (tai muu käytetty tiedostomuoto). Huom! Käytä virallista nimeäsi, jota käytät myös
opintopolussa.
* Mikäli sinulla ei ole tiliä ennestään, luo gmail-tili itsellesi hyvissä ajoin ennen ennakkotehtävän palautusta. Ohjeet
tilin luomiseen löytyvät tästä. Mikäli sinulla ei ehdottomasti ole mahdollisuutta Google-tilin luomiseen, lähetä viesti
tiedotteen lopussa oleviin osoitteisiin hyvissä ajoin ennen viimeistä tehtävän palautuspäivää.

Palautusaikataulu
Ennakkotehtävä palautetaan pe 15.4.2022 klo 24.00 mennessä. Tämän jälkeen ei ole mahdollista palauttaa tehtävää.
Kuvatiedostot
• Tiedostomuoto jpeg, png, pdf
• Yhden kuvatiedoston maksimikoko 10Mt
• Hyvälaatuiset kännykkäkameran kuvat riittävät.
• Ota kaikki kuvat erikseen rauhallista, yksiväristä taustaa vasten hyvässä valaistuksessa. Töiden pitää
näkyä kuvissa kokonaan. Ota kuvat mahdollisimman läheltä. Harjoittele kuvaamista ja kuvien lataamista
kännykältä koneelle ja kuvatiedoston nimeämistä, jotta osaat tehdä sen palauttaessasi ennakkotehtävän.
• Siirrä kännykästä kuvatiedostot tietokoneelle suurikokoisina esimerkiksi sähköpostin kautta.

• Tiedostot on ehdottomasti nimettävä muodossa
Sukunimi_ Etunimi.jpeg (tai muu käytetty tiedostomuoto)
• Forms-lomakkeessa on erillinen osa, johon merkataan tehtävässä käytetty toteutustapa.
Videotiedostot
Mikäli ennakkotehtävän toteutus on video, palauta se Forms-lomakkeen kautta jollain seuraavista tavoista:
• Kopioi linkki YouTube tai Vimeo -palveluun ladattuun videoosi ja sijoita se Forms-lomakkeelle kohtaan
“Mahdollinen linkki tiedostoosi alla olevaan kenttään”.
• Lataa videotiedosto Forms-lomakeelle omalta tietokoneeltasi .MP4- tai .mov-tiedostona (max
tiedostokoko 100Mt).

YHTEYSTIEDOT
Lisätietoja pääsykoejärjestelyistä:
vs. Rehtori Maarit Luhtala
maarit.luhtala@tampere.fi
Kuvataideopettaja ja linjan koordinaattori Tuukka Seppälä
tuukka.e.seppala@tampere.fi

