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Ennakkotehtävä, Teatteri-ilmaisunohjaaja, päivätoteutus 
• Hakukohde: Teatteri-ilmaisunohjaaja, päivätoteutus 

• Kevään yhteishaku 2022 

Turun ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisunohjaajan hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy neljä 

tehtävää (Video, CV, aikajana, esityssuunnitelma). Teatteri-ilmaisunohjaajan hakukohteeseen hakevan 

tulee palauttaa vastaukset ennakkotehtävän kaikkiin tehtäviin. Mikäli ennakkotehtäväpalautuksesta 

puuttuu yksi tai useampia vaadituista tehtävävastauksista, koko ennakkotehtävä jätetään arvioimatta. 

Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävän asteikolla hyväksytty/hylätty.  

Ennakkotehtäviä ei palauteta eikä vastauksesta anneta henkilökohtaista palautetta. Sinun tulee laatia 

ennakkotehtävävastaus itsenäisesti ja ilman ohjausta. Turun ammattikorkeakoulun henkilökunta ei 

tarkenna eikä selosta ennakkotehtävää. 

Tehtävissä on määritelty tehtävänanto ja toteutustapa sekä ilmoitettu arviointikriteerit.  

Nimeä tehtävävastaustiedostot seuraavasti:  

• Tehtävä 1 nimetään: Tehtävä_01.pdf  

• Tehtävä 2 nimetään: Tehtävä_02.pdf  

• Tehtävä 3 nimetään: Tehtävä_03.pdf 

• Tehtävä 4 nimetään: Tehtävä_04.pdf 

 

Tarkista, että jokaisella tehtäväsivulla on oma nimesi (kaikki etunimet ja sukunimi) sekä syntymäaika 

sekä merkintä: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 2022 valinta. 

Valintakokeisiin valitaan ennakkotehtävien perusteella noin 30 hakijaa. Ma 30.5. ja Ti 31.3. 

valintakokeet ovat lähitoteutuksena Linnankadun taidekampuksella (Linnankatu 60, Turku). Ke 1.6. 

haastattelut toteutetaan etänä. 

Muista hakea opiskelupaikkaa opintopolku-palvelussa ennakkotehtävien lähettämisen lisäksi. 
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Ennakkotehtävän ohjeet  
Tehtävä 1: Video 

Tehtävänanto 

Tee video (1-2 min). 

Kuka olet ja miksi haluat teatteri-ilmaisun ohjaaja koulutukseen. Kerro lähikuvassa nimesi, ikäsi, 

kotipaikkasi ja lyhyt kuvaus teatteritaustastasi. Perustele miksi haet teatteri-ilmaisun ohjaaja 

koulutukseen.  

Arviointiperusteet 

• motivaatio  

• aikaisempi osaaminen 

• itsereflektio- ja analyysitaidot 

 

Toteutustapa 

Lataa kuvaamasi video YouTubeen tai Vimeoon ja palauta linkki videoon PDF-tiedostona. Huomioi 

videoiden yksityisyysasetukset, jotta ennakkotehtävien arvioijat pystyvät linkkien kautta katsomaan 

videosi.   

Jos käytät YouTubea, niin videon yksityisyysasetuksista pitää olla valittuna julkinen video tai piilotettu 

video. Jos käytät Vimeota, valitse yksityisyysasetuksista "Anyone" tai "Only people with a password". 

Mikäli käytät salasana-vaihtoehtoa, tulee palauttamaltasi PDF-tiedostolta linkkien lisäksi löytyä myös 

salasana videoihin. 

Varmista, että videot avautuvat ulkopuoliselle katsojalle lähettämiesi linkkien kautta. Jos videot eivät 

avaudu, tehtäväsi eivät ole arvioitavissa. 

Palauta videon linkki PDF-tiedostona. 
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Tehtävä 2: CV 

Tehtävänanto 

Tee CV (sisältäen tuore kuva, koulutustiedot, harrastuneisuus, työkokemus). Maksimipituus 2 A4. 

Arviointiperusteet 

• motivaatio  

• aikaisempi osaaminen 

 

Toteutustapa 

• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 

 

Tehtävä 3: Aikajana 

Tehtävänanto 

Tee aikajana, jossa visualisoit elämäsi. 

• Valitse tärkeimmät elämäsi tapahtumat: Mitä olet tehnyt? Milloin? 

• Tee visuaalinen aikajana johonkin muotoon valitsemallasi tekniikalla (piirustus, valokuva, kollaasi 

jne.) 

• Maksimipituus 1 A4. 

 

Arviointiperusteet 

• aikaisempi osaaminen 

• itsereflektio- ja analyysitaidot 

 

Toteutustapa 

• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 
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Tehtävä 4: Esityssuunnitelma 

Tehtävänanto 

Suunnittele esitys yhdestä valitsemastasi aiheesta. 

Valitse yksi seuraavista aihevaihtoehdoista: 

• Polarisaatio 

• Moninaisuus 

• Eriarvoisuus 

 

Kerro esityssuunnitelmassasi: 

 

A) Minkä aiheen pohjalta suunnittelet työn ja mikä sen nimi on? 

B) Millaisen esityksen ohjaat? (kuvaa esityksen sisältöön liittyviä valintoja) 

C) Millaiseen muotoon ohjaat? (kuvaa valintojasi esityksen toteutuksen ja yleisösuhteen osalta, esim. 

esityspaikka, tilankäyttö, yleisön asettelu) 

D) Miksi ohjaat? (kuvaa tavoitteisiin ja arvoihin liittyviä valintoja) 

E) Miten ohjaat? (kuvaa työprosessiin ja työtapaan liittyviä valintoja) 

F) Ketä ohjaat, kenen kanssa työskentelet? (kuvaa työryhmään liittyviä valintoja) 

 

Suunnitelma yhteensä max. 2 A4, fontti Arial 11, riviväli 1,5 

 

Liitä suunnitelmasi mukaan kuva (1A4), jolla kuvaat esityksen tunnelmaa, tyylilajia tai/ja 

visuallisuutta. 

 

Arviointiperusteet 

• oma taiteellinen idea 

• teatteriesityksen peruselementtien käyttäminen 

 

Toteutustapa 

• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB 
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Ennakkotehtävän palautusohje  
Tehtävät palautetaan tämän ohjeen mukaisesti laadittuna verkkolomakkeella osoitteessa: 
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/597/lomake.html 

Ennakkotehtävä on palautettava 30.3.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä tehtävävastauksia ei 
oteta vastaan eikä arvioida.  

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä tehtävätiedoston maksimikokoa, 
joka ei yhdenkään tehtävävastauksen (yksittäisen tiedostoliitteen) kohdalla saa ylittää 30 megatavua.  

Huomioi, että ennakkotehtävän palautus edellyttää vahvaa tunnistautumista (Suomi.fi-
tunnistautuminen). Voit tunnistautua suomalaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla ja 
mobiilivarmenteella. Lisätietoa vahvasta tunnistautumisesta saat täältä https://www.suomi.fi/ohjeet-
ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, ota 
välittömästi yhteyttä osoitteella taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi 

 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/597/lomake.html
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-tunnistuksesta
mailto:taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi
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