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

• Kevään yhteishaku 2021 

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 koko ennakkotehtävän 

hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla 

hyväksytty/hylätty.  

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 tai liitä niihin 

kasvokuvaasi. 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 osoitteessa 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/484/lomake.html 

Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston 

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

10 megatavua (MB). 

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

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

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/484/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 osoitteessa 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/484/lomake.html. Tehtävien palautusaika päättyy 31.3.2021 

klo 15.00.  

Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: Motivaatiokirje 

Tehtävänanto 

Kerro, miksi mainonnan suunnittelun koulutus kiinnostaa sinua ja miksi soveltuisit opiskelemaan 

markkinointiviestinnän alaa.  

• mikä alassa kiinnostaa sinua ammatillisesti 

• kerro aiemmin hankittu osaaminen markkinointiviestinnän alalta 

• mitkä ovat alaa tukevat harrastuksesi ja kiinnostuksesi kohteet 

• mitkä omat ominaisuutesi auttavat sinua kehittymään alan ammattilaiseksi 

• millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen, miten uskot opiskelun tukevan omia ammatillisia 

tavoitteitasi  

• miten osoitat intoa ja aitoa kiinnostusta mainonnan suunnittelua kohtaan 

• älä merkitse tehtävävastaukseen omaa nimeäsi, syntymäaikaasi tai henkilötunnustasi 

Toteutustapa 

• Kirjoita enintään yhden A4-sivun pituinen teksti tekstinkäsittelyohjelmalla 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/484/lomake.html
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• Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Motivaatio, tavoitteellisuus, vakuuttavuus. 

Tehtävä 2: Uusi virkistävä ja muistia parantava vitamiinivesi – Visuaalista viestintää uudelle 

tuotteelle 

Tehtävänanto 

Yritys lanseeraa uuden hyvinvointia edistävän juoman. Juoma sisältää B12-vitamiinia, joka edistää 

mm. muistin toimintaa. Juomaa on maultaan lime ja inkivääri.  

Kohderyhmä on terveydestään huolehtivat ihmiset, jotka pienillä valinnoilla haluavat pitää yllä 

toimintakykyään kiireisessä työssään. 

Myyntikanavat ovat ruokakaupat ja kioskit.  

Kilpailu on alalla kova ja yritys haluaa erottautua muista keskittymällä juuri muistin vahvistamiseen, 

vaikka tuotteella on muitakin positiivisia vaikutuksia. 

Suunnittele ja laadi juomalle nimi, logo ja slogan/arvolupaus sekä visuaalista ilmettä mainontaan ja 

lyhyen videomainoksen kuvakäsikirjoitus. Visuaalisessa konseptissa tulisi käydä ilmi millaisilla kuvilla, 

värimaailmalla ja typografialla kertoisit tuotteesta ja tavoittaisit kohderyhmän. 

1. Nimi, logo ja slogan/arvolupaus 

2. Printti ja sosiaalisen median mainontaan mood board 

3. Tee 15 sekunnin videomainokseen storyboard 3–6 kuvaa (käsikirjoitus alla). 

Toteutustapa 

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

Ensimmäiselle sivulle sijoitat logon, sloganin/arvolupauksen ja kolmella seuraavalla sivulla 



                               Ennakkotehtävä, mainonnan suunnittelun hakukohde / Turun AMK:n Taideakatemia 

 
 

4 (5) 

esität visuaalisen konseptin/mood boardin. Sijoita viidennelle sivulle lyhyen videomainoksen 

storyboard. 

• 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 PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Visuaalisen kokonaisuuden hahmottaminen, kuvallinen ideointikyky, visuaalinen retoriikka, 

omaperäisyys, toimeksiantoon vastaaminen. 

 

Mood board on visuaalinen presentaatio tai kollaasi, joka voi sisältää kuvia, tekstiä ja malleja 

sommitelmana. Mood board esittelee yleisesti visuaalisen idean ja tyylin. 

Storyboard eli kuvakäsikirjoitus on mainoksen käsikirjoitukseen perustuva kuvasuunnitelma, jossa videon 

tapahtumat esitetään sarjakuvan tapaan. Siinä määritetään yleensä kuvan sommittelu/kuvakulmat, 

toiminnan suunnat ja kameraliikkeet (panorointi, zoom, kamera-ajot). 

KÄSIKIRJOITUS 

 

KEITTIÖ – INT. 

Päähenkilö saapuu kaupasta kotiin.  

Ruudun ulkopuolelta kuuluu kysymys,  

- Muistitko ostaa B-vitamiinia? 

Päähenkilö latoo kymmeniä pulloja (TUOTE) jääkaappiin ja vastaa 

tyytyväisenä  

– Kyllä! 

Toinen henkilö saapuu paikalle ja kysyy hämmentyneenä:  

- … mutta mitä on ruuaksi? 

LOGO / SLOGAN 
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Tehtävä 3: Selviytymispakkaus 

Tehtävänanto 

Kun pandemia-aika helpottaa, Suomen kesä tarjoaa useita festivaalitapahtumia moneen makuun.   

Alla olevan linkin kautta näet listan suomalaisista festivaaleista. Valitse kesäfestivaaleista yksi ja etsi 

siitä taustatietoja. Selvitä tarkkaan, minkälainen festivaali on kyseessä ja ketkä ovat sen kohderyhmää.   

Festivaalilistan löydät täältä:  

http://www.festivals.fi/tapahtumat/ 

a. Suunnittele valitsemasi festarin henkeen soveltuva ”survival kit”, eli selviytymispakkaus. Sen 

pitää sisältää kolme ideaa, jotka liittyvät tilaisuuden teemaan ja helpottavat elämistä 

festariolosuhteissa. Kerro ideasi ja perustele ne. Lisäksi kirjoita festivaalin ja kohderyhmän 

luonteeseen sopiva tervetulokirje, jossa on myös lyhyet selviytymispakkauksen käyttöohjeet 

vastaanottajalle.  

Mitä kirjeessä sanotaan? Millainen on kirjeen sävy? Mieti tarkkaan ja tavoita kohderyhmän 

tyyli niin sana- kuin sävyvalinnoilla. Selviytymispakkaus jaetaan osallistujille sisääntuloportilla 

ja sen tulee olla helposti mukana kannettava.  

 

b. Keksi selviytymispakkaukselle osuva nimi, joka sopii festivaalin luonteeseen. 

 

Toteutustapa 

• Kirjeen merkkimäärä: Enintään 1000 merkkiä välilyönteineen 

• Selviytymispakkauksen nimi: 1—4 sanaa 

• Palautus yhtenä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB 

Arviointiperusteet 

• Kekseliäisyys, luovuus, monipuolisuus, kielellinen sujuvuus, oikeakielisyys ja -sävyisyys sekä 

osuvuus. 

http://www.festivals.fi/tapahtumat/
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