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Mitä portfolioon laitetaan ja miten se toteutetaan?
• Portfolio on yksi valintakokeen kolmesta tehtävästä, jota voit 

lähteä kokoamaan jo nyt. Portfolio kootaan kotona 
itsenäisesti. 

• Tiedosto pitää olla joko Pdf, PowerPoint tai Word-tiedosto.
• Portfoliosta annetaan 0-4 pistettä.
• Kirjoita portfolion ensimmäiselle sivulle oma nimesi ja 

sähköpostiosoite.
• Palauta portfolio Google Classroomiin. Liity ensin Classroom-

ryhmään ja palauta sitten portfolio sille varattuun 
palautuskansioon.

• Liittymislinkki:
• https://classroom.google.com/c/NDUzOTMyMjQwODY5?cjc=

xkzxbc3
• Portfolio tulee palauttaa 19.4. klo 16.00 mennessä.
• Kaikkien töiden tulee olla sinun itsesi suunnittelemia ja 

tekemiä. Vilppi johtaa valintakokeen ja siten mahdollisen 
valinnan hylkäämiseen.

Esimerkki portfolion kannesta

https://classroom.google.com/c/NDUzOTMyMjQwODY5?cjc=xkzxbc3


Kuvalliset työt 
portfoliossa
• Portfoliossa esittelet kuvataiteellista ja kädentaidollista 

parhainta osaamistasi. 

• Liitä portfolioon kolme parasta työtäsi, jotka ovat kaikki 
toteutettu vähintään kahdella eri tekniikalla. Työt voivat 
olla toteutettu perinteisillä tekniikoilla, kuten piirtämällä ja 
maalaamalla, tai ne voivat kertoa jostain poikkeavasta 
harrastuneisuudestasi, kuten elokuva, digitaalinen 
piirtäminen, kolmiulotteinen työskentely tai vaikkapa jokin 
kokeileva työskentely. 

• Jos haluat kertoa kuvasta jotain, voit liittää kuvan 
yhteyteen myös tekstiä. 

Esimerkki töiden esittelystä



Motivaatiokirje

• Kirjoita maksimissaan A4 -pituinen motivaatiokirje, 
jossa kerrot jotain itsestäsi, omasta 
kuvataiteellisesta /kädentaidollisesta 
tekemisestäsi ja siitä miksi haet kuvataidelinjalle. 

Esimerkki motivaatiokirjeestä



Valintakoepäivä 22.4. 
klo 8.00–14.30
• Tarkemmat ohjeet valintakoepäivän ohjelmasta saat kutsukirjeen mukana. 

• Tehtävät lähetetään sinulle sähköpostiin. Ensimmäinen tehtävä tehdään klo 
9.30-11.00 ja se palautetaan kuvana Google Classroom -kansioon

• Tehtävän 1 ja 2 välillä pidetään ruokatauko

• Toinen tehtävä tehdään klo 12.30-14.00 ja se palautetaan kuvana Google 
Classroom -kansioon .



Valintakokeessa 
tarvittavat materiaalit 
ja tarvikkeet:
• 1 kpl A3 -kokoista piirtämiseen soveltuvaa paperia
• 2 kpl A3 -kokoista maalaukseen soveltuvaa paperia
• lyijykyniä, kumi, teroitin, viivain, liimapuikko ja sakset
• musta tussi
• Vähintään kuuden perusvärin vesi- tai peiteväripaletti
• siveltimiä, vesikuppi
• Mustia tusseja

• Varmista, että sinulla on hyvä kamera (esim. kännykässä), 
jolla voit ottaa kuvan työstä 

• Oma Google-tili gmail-osoite, jossa näkyy etu-ja 
sukunimesi.

• Nettiyhteys, jotta voit siirtää ottamasi kuvan Google 
Classroomin palautuskansioon


