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Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman soveltuvuuskokeen ennakkotehtävä 2019 
 
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman soveltuvuuskokeen toiseen vaiheeseen kuuluvat ennakkotehtävä, 
henkilökohtainen haastattelu sekä ongelmanratkaisutehtävä opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella, 
maanantaina 10.6.2019, alkaen klo 8.00. Varaudu osoittamaan henkilöllisyytesi. 
 
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman soveltuvuuskokeen ennakkotehtävä palautetaan sähköisessä 
muodossa (fonttikoko 12, riviväli 1,5, marginaalit 2), pdf-tiedostona, opettajankoulutuslaitoksen Rauman 
kampuksen opintoasiaintoimiston sähköpostiin oporauma@utu.fi perjantaihin 31.5.2019 klo 15.00 mennessä. 
Otsikoi viestisi nimellä ”Käsityön ennakkotehtävä 2019”. 
 
Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan motivaatiota, koulutettavuutta ja soveltuvuutta käsityön 
aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan. Ennakkotehtävän arviointiasteikko on 0-5 pistettä. (Valintakokeen 
kokonaispisteytys on: VAKAVA 0-5 pistettä, ennakkotehtävä 0-5 pistettä, yksilöhaastattelu 0-15 pistettä, 
ongelmanratkaisutehtävä 0-5 pistettä, lukiodiplomi 0-2 pistettä. Yhteensä 0-32 pistettä.) 
 
Ennakkotehtävä 2019: 

  
1.   Esittele itsesi käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman hakijana (pituus max. 1 A4) 

•      Nimi, syntymäaika, valokuva 
•      Opiskelu-, harrastus – ja työhistoria 
•      Miksi haluat käsityön aineenopettajaksi? Kerro osaamisestasi ja kiinnostuksen kohteistasi. 

  
2.  Esittele seuraavan tehtävänannon mukaisesti suunnittelemasi ja valmistamasi tuote tai sen pienoismalli 
  

Juuri remontoidun yläkoulun sisääntuloaulaan ollaan toteuttamassa oppilaiden käyttöön taukotilaa. Koulun 
käsityönopettajat antavat 9. -luokkalaisille vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa tilaan soveltuvat kalusteet. 
Toteutukseen käytössä ovat yläkoulun käsityöluokat ja sitä ohjaa 7.-9. luokkien käsityön opetussuunnitelma. 
Sinun tehtäväsi on astua 9. -luokkalaisen rooliin ja suunnitella sekä toteuttaa tilaan soveltuva kaluste. 

  
Lähde liikkeelle käyttäjälähtöisesti: Millainen kaluste olisi yläkoululaisten mieleen? Pohdi mihin kaikkiin 
tekniikkoihin ja materiaaleihin olet perusopetuksen aikana tutustunut ja miten voisit niitä soveltaa työssäsi. 
Toteuta tuote oikeassa koossa tai pienoismallina siitä. Mikäli valitset toteutustavaksi pienoismallin, varmista 
että sen rakenne, materiaali ja pintakäsittely vastaavat mahdollisimman tarkasti todellisuutta. 

  
Esittele ja perustele tuoteideasi sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessi 7.-9. luokkien käsityön 
opetussuunnitelmaa hyödyntäen ja siihen viitaten (pituus max. 1 A4). Tee tämän lisäksi tuotteestasi 
esittelyvideo, jonka pituus 30-60 sekuntia, maksimikoko 32 Gt ja tallennusmuoto .mp4 tai .avi. Tallenna 
video nimelläsi Turun yliopiston Seafile-palveluun, osoitteeseen 
https://seafile.utu.fi/u/d/c43d88a09b21406ea61c/.   
On tärkeätä, että videosi on tallennettu omalla nimelläsi (etunimisukunimi.mp4 tai etunimisukunimi.avi). 
Videon tallentamiseen saat tarvittaessa apua valintojen johtajalta satu.gronman@utu.fi p. 0503387314. 
Tuotetta ei tarvitse toimittaa/ottaa mukaan valintakokeeseen Raumalle. 

  
Linkki käsityön opetussuunnitelmaan (2014) 7.-9. luokille:  
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/sisallot/530524?valittu=428782  
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