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TEOLLISEN MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMAN
VALINTAKOETEHTÄVÄT 2020

TEHTÄVÄ 1. Piirrustustaito

Kuvittele itsesi virkistävälle luontoretkelle jonnekin visuaalisesti vaikuttavaan paikkaan. Paikka voi
olla jokin olemassa oleva, tai mielikuvituksesi tuottama. Voit halutessasi käyttää inspiraation
lähteenä olemassa olevia luontokuvia (googlen kuvahaku, omat valokuvat tms.). Sijoita termospullo
mahdollisimman realistisesti piirtämääsi maisemaan.
Tehtävänäsi on siis piirtää luontomaisema, jossa näkyy termospullo. Kiinnitä huomiota
yksityiskohtiin.

Esitystapa:
Piirros valkoiselle A3 paperille vaakasuunnassa. Piirrä luontomaisema lyijykynällä ja värikynillä
(voivat olla puuvärejä tai tusseja). Voit käyttää viivoitinta ja pyyhekumia tarvittaessa apunasi.

Aika:
Tehtävä suoritetaan 8.6.2020 klo 14-17. Kirjoita sinulle annettu salanimi tehtäväpaperin oikeaan
alareunaan. Valmiista tehtävästä otetaan lopuksi yksi kuva esim. kännykällä ja se ladataan Moodlealustalle. Moodle-alustalla toimiva palautuskansio sulkeutuu klo 17:00, johon mennessä tehtävä
tulee palauttaa. Moodleen ladattava kuvatiedosto nimetään omalla salanimellä näin:
TMtehtävä1_omasalanimi.

Arviointiperusteet:
Visualisointitaito, piirrustustaito, sommittelutaito, perspektiivi, mittasuhteet, esineen realistinen
sijoittelu maisemaan, valot ja varjot, värien käyttö, viimeistely.
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TEHTÄVÄ 2. Mallinrakennus

Palaa mielessäsi luontoretkelle tehtävän 1. maisemiin. Tehtävänäsi on suunnitella teltta
retkeilykäyttöön ja rakentaa siitä valkoinen pienoismalli. Pienoismallin tarkoitus on esitellä tuotteen
muotoa käyttökuntoon koottuna. Leikkaa, taittele ja liimaa paperista teltan pienoismalli joka sopii A4
(297x210mm) kokoiselle alueelle. Leikkaa paperista myös A4-kokoinen alusta kuvausta varten sekä
telttaan sopivan kokoinen ihmishahmo, jota voit hyödyntää pienoismallin esittelyssä ja mittasuhteiden
todentamisessa.

Materiaali:
Mallin rakentamiseen saa käyttää ennalta määritellyistä pääsykoetarvikkeista liimaa, teippiä ja paperia
(A3 luonnoslehtiö) sekä saksia, katkoteräveistä, kynää, kumia ja viivotinta.

Esitystapa:
Valokuvattu pienoismalli. Ota 3 valokuvaa, jossa esittelet mallisi eri suunnista mahdollisimman
havainnollisesti. Kuvaa malli A4-kokoisella paperialustalla ja esitä kuvissa myös tekemäsi ihmishahmo
teltan vieressä. Kuvatessasi huolehdi riittävästä valon määrästä, jotta pienoismallin muoto tulisi
mahdollisimman selkeästi esille.
Aika:
Tehtävä suoritetaan 8.6.2020 klo 14-17. Valmiista tehtävästä otetaan lopuksi kuva esim. kännykällä
ja se ladataan Moodle-alustalle. Moodle-alustalla toimiva palautuskansio sulkeutuu klo 17:00, johon
mennessä tehtävä tulee palauttaa.
Arviointiperusteet:
Mallin rakenne ja siisteys. Mallin toimivuus suunniteltuun tehtävään. Luovuus mallin rakenteissa ja
muotokielessä.

