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Ennakkotehtävä 
• Hakukohde: Teatteri-ilmaisunohjaaja, sirkus 

• Kevään yhteishaku 2021 

Ennakkotehtävän palautusohje  

Palauta tehtävät 31.3.2021 klo 15.00 mennessä e-lomakkeella osoitteessa: https://turkuamk.e-

lomake.fi/lomakkeet/487/lomake.html  

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

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

10 megatavua.  

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

jälkeen klikkaa lomakkeen painiketta ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän jälkeen avautuu sivu, jolle 

liität tehtävävastaustiedostot yksitellen annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muista liittää kaikkien 

pyydettyjen tehtävien vastaukset lomakkeelle ennen sen lähettämistä. 

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: CV/ Ansioluettelo (PDF-tiedosto)  

Nimi, syntymäaika, yhteystietosi, aiempi koulutuksesi, tiedot työkokemuksestasi, harrastuksesi, 

kielitaitosi, erityistaidot, kokemuksesi esiintyjänä ja ryhmänohjaajana 

Tehtävä 2: Motivaatiokirje (PDF-tiedosto) 

Miksi haet Turun AMK:n Taideakatemian sirkuskoulutukseen? 

Mikä sinua motivoi sirkuksen ja esittävän taiteen opinnoissa? 

Miksi haluat sirkusalan ammattilaiseksi? 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/487/lomake.html
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Tehtävä 3: Kirjallinen suositus omalta opettajaltasi (PDF-tiedosto) 

Miksi juuri sinä sovellut sirkustaiteen opiskelijaksi? 

Tehtävä 4: Kaksi valokuvaa itsestäsi (PDF- tai JPEG-tiedosto) 

Tallenna tiedostoon kaksi valokuvaa itsestäsi: 

a) kasvokuva 

b) kokovartalokuva, jossa myös persoonallisuutesi tulee esille 

Tehtävä 5: Tee video, kesto 2 minuuttia 

Tee videotiedosto, jossa esittelet itsesi sirkusesityksen kautta. Käytä esityksessäsi omia parhaimpia 

sirkustaitojasi ja vahvuuksiasi esiintyjänä. 

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

videon 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 videoon.  

Varmista, että video avautuu ulkopuoliselle katsojalle lähettämäsi linkin kautta. Jos video ei avaudu, 

tehtäväsi eivät ole arvioitavissa. 
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