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Ennakkotehtävä, mainonnan suunnittelu 
• Hakukohde: Media-alan koulutus, mainonnan suunnittelu 

• Kevään yhteishaku 2020 

Turun ammattikorkeakoulun mainonnan suunnittelun hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy kolme 

tehtävää (Tehtävä 1, Tehtävä 2 ja Tehtävä 3).  

Mainonnan suunnittelun hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset kaikkiin kyseisen 

hakukohteen tehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt tehtävävastaus tarkoittaa ennakkotehtävän 

hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla 

hyväksytty/hylätty. Kukin kolmesta tehtävästä on ennakkotehtäväarvioinnissa samanarvoinen, eli 1/3 

kokonaisarvioinnista.  

Ennakkotehtävävastauksista ei anneta henkilökohtaista palautetta. Hakijan tulee laatia 

ennakkotehtävävastaukset itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei 

tarkenna eikä selosta ennakkotehtäviä. 

Tehtävissä on määritelty tehtävänanto, toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit. Älä merkitse 

tehtävävastauksiin erikseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi. Vastaukset 

arvioidaan anonyymisti perustuen yksilölliseen ID-tunnukseen, jonka ennakkotehtävien sähköinen 

palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. 

Ennakkotehtävän palautusohje 

Mainonnan suunnittelun hakukohteen tehtävät palautetaan sähköisellä lomakkeella. 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

maksimikokoa, joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 

megatavua. 

Täytä sähköiselle lomakkeelle huolellisesti henkilö- ja yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen 

ilmoittamisen jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
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jolle liitetään tehtävävastaukset yksitellen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muista liittää kaikkien 

pyydettyjen tehtävien vastaukset mukaan! 

Tehtävävastaustiedostot tulee nimetä seuraavasti: 

• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf 

• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf 

• Tehtävä 3 nimetään: Tehtävä_03.pdf 

Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuina sähköisellä lomakkeella viimeistään 

1.4.2020 klo 15.00.  

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Miksi alalle? 

Tehtävänanto 

Kerro, miksi olet kiinnostunut mainonnan suunnittelusta ja miksi juuri sinä soveltuisit opiskelemaan 

markkinointiviestinnän alaa.  

− mitkä konkreettiset asiat ovat herättäneet kiinnostuksesi alaa kohtaan  
− mikä alassa kiinnostaa sinua ammatillisesti 
− mitkä omat ominaisuutesi auttavat sinua kehittymään alan ammattilaiseksi 
− millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi sekä alaa tukevat harrastuksesi ja 

kiinnostuksesi kohteet 
− millaisena näet oman tulevaisuutesi ja tavoitteesi alalla  

Toteutustapa 

• Kirjoita enintään yhden A4-sivun pituinen teksti tekstinkäsittelyohjelmalla. 

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointikriteerit 

Motivaatio, tavoitteellisuus, jäsentely, vakuuttavuus. 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/403/lomake.html
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Tehtävä 2: Matkajärjestäjä Green Wings – Visuaalista viestintää uudelle yritykselle 

Tehtävänanto 

YK:n ilmasto- ja matkailuasiantuntijat uskovat, että huoli sään ääri-ilmiöistä ja 

kasvihuonekaasupäästöistä saa monen miettimään muun muassa lentomatkustamista. 

He arvelevatkin, että tulevaisuudessa yhä useammat eurooppalaiset, amerikkalaiset ja japanilaiset 

suosivat kaukomatkojen sijaan kotimaataan tai sitä lähellä olevia kohteita. 

Green Wings on uusi matkanjärjestäjä, joka mm. kompensoi lentojen päästöt ja huomioi kohteissaan 

kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteet. Yritys tarjoaa valmiita matkapaketteja tiedostavalle 

matkustajalle. 

Yrityksen tarjoamien matkojen hinnat ovat kalliimpia kuin kilpailijoiden. Palvelua markkinoidaan 

ensisijaisesti korkeasti koulutetuille henkilöille, jotka toimivat yrityksissä keskijohdon / ylemmän 

toimihenkilön tehtävissä. Kohderyhmä haluaa kulutuksellaan saada aikaiseksi positiivista vaikutusta 

ilmastolle ja ympäristölle, mutta myös saada elämyksiä lomallaan.  

Toteutustapa 

Suunnittele ja laadi Green Wings -matkanjärjestäjälle logo ja kohderyhmää puhutteleva etusivun 

mainos Kauppalehteen*. Esitä lisäksi Green Wings -tuotteille visuaalinen konsepti, josta käy ilmi, 

millaisilla kuvilla, värimaailmalla ja typografialla kertoisit matkapakettien sisällöstä ja tavoittaisit 

kohderyhmän. 

Laadi työsi siten, että se koostuu 5-sivuisesta PDF-tiedostosta. Yhden sivun koko on A4. 

Ensimmäiselle sivulle sijoitat logon ja kolmella seuraavalla sivulla esität visuaalisen konseptin. Sijoita 

viidennelle sivulle ainoastaan lehtimainos. 

Tekotapa on vapaa ja kuvat voivat olla leikekuvia, piirrettyjä, verkosta poimittuja tai 

kuvankäsittelyohjelmilla luotuja. Olennaisinta on, että sinulla on näkemys ja ideoita, ja että ne 

välittyvät työstäsi. Palautus yhtenä 5-sivuisena PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB. 
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*) Tekemäsi mainoksen ei tarvitse teknisesti noudattaa lehden kokoa, mutta tutustu Kauppalehden 

mediakorttiin. 

Arviointikriteerit 

Visuaalisen kokonaisuuden hahmottaminen, kuvallinen ideointikyky, visuaalinen retoriikka, 
omaperäisyys, toimeksiantoon vastaaminen. 
 
 

Tehtävä 3: Mainontaa lelumuseolle 

Tehtävänanto: 

Pienessä suomalaisessa rannikkokaupungissa avataan keväällä 2020 lelumuseo. Museo on Suomessa 
ainutlaatuinen. Se on auki joka päivä klo 11.00-20.00. Ainoastaan juhlapyhinä museo on suljettu. 

Lelumuseon tavoitteena on tarjota elämyksiä, kokemuksia ja nostalgiaa kaikenikäisille leikkijöille ja 
leluista kiinnostuneille.  Tarkoituksena on olla ”matalan kynnyksen” museo. Tarkempana 
kohderyhmänä ovat erityisesti lapsiperheet, lelukeräilijät sekä erityisesti kesäaikana turistit. 

Museossa on leluja 1900-luvun alun harvinaisuuksista tämän päivän uusimpiin leluihin asti. 

Uuden lelumuseon tunnetuksi tekemiseen tarvitaan mainontaa.  

Hyödynnä annettuja ohjeita ja käytä mielikuvitustasi keksimään lisää. 

a) Keksi lelumuseolle osuva nimi ja slogan (tunnuslause eli motto).  
 

b) Kirjoita lelumuseon nettisivua varten lyhyt esittelyteksti. Tekstin on oltava sävyltään iloinen ja 
houkutteleva. Sen pitää myös kertoa olennaiset tiedot tavoitteista, aikatauluista ja hinnoista. 
Pituus on enintään 400 sanaa.  
 

c) Kirjoita lelumuseosta kaksi lyhyttä, hauskaa ja oivaltavaa somepäivitystä.  
-Facebookiin kohderyhmänä lapsiperheet ja leluista kiinnostuneet. 
-Instagramiin kohderyhmänä kotimaan matkailijat ja turistit. 
 Enintään kymmenen sanaa/päivitys. Hyödynnä osuvia hashtageja. 

Tyylin toivotaan olevan kaikissa tehtävissä yhtenäinen: rempseä, hauska, leikittelevä, yllättävä ja 
iloinen.  

https://www.almamedia.fi/mainostajat/mediat-ja-palvelut/talous-ja-ammattilaismediat/kauppalehti
https://www.almamedia.fi/mainostajat/mediat-ja-palvelut/talous-ja-ammattilaismediat/kauppalehti
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Toteutustapa 

• Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla yhdelle A4-sivulle.  

• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointikriteerit 

Idean kiteyttäminen, olennaisen oivaltaminen, tekstin sujuvuus ja myyvyys, tuoreus, omaperäisyys, 
oikeakielisyys ja kielellä leikittely. 
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