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Ennakkotehtävä, Tanssinopettaja
•

Hakukohde: Tanssinopettaja

•

Kevään yhteishaku 2022

Turun ammattikorkeakoulun tanssinopettajan hakukohteen ennakkotehtävään sisältyy kolme tehtävää
(CV, video, kirjallinen tehtävä). Tanssinopettajan 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
Muista hakea opiskelupaikkaa opintopolku-palvelussa ennakkotehtävien lähettämisen lisäksi.

Ennakkotehtävän ohjeet
Tehtävä 1: CV
Tehtävänanto
Tee CV. Tuo CV:ssä esiin yhteystietosi, koulutustaustasi, tähänastinen tanssiin liittyvä toimintasi ja
mahdollinen muu työ. Liitä CV:een myös kasvokuvasi.
Toteutustapa
• Palauta tehtävä PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 30 MB
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Tehtävä 2: Video
Tehtävänanto
Huomioi videoidessasi valaistus, ettet näy videokuvassa esim. pelkkänä siluettina. Tarkista
liiketehtävissä myös, että koko kehosi näkyy kuva-alassa koko sarjan ajan.
Hakijan taustatiedot
Kerro lähikuvassa (kasvot ja ylävartalo) nimesi, ikäsi, kotipaikkasi ja lyhyt kuvaus tanssitaustastasi.
Perustele, miksi haet opettajakoulutukseen. Kerro myös hieman tähänastisesta koulumenestyksestäsi,
miksi menestyt ja miten voisit vielä tehostaa oppimistasi.
Tanssitekninen osaaminen
Vaikka tanssitekninen osaaminen onkin kuvattu alla baletin termein, voit toteuttaa teknisen
osaamisen kolme osiota tukeutuen muuhun kuin baletin tekniikkaan esimerkiksi jazz- tai nykytanssin
tekniikkaan. Huomaa, että tanssiteknisen osaamisen jokainen osio tehdään tyylinmukaisen musiikin
säestyksellä.
Asuna liiketehtävissä tulee olla vartalonmyötäinen, yksivärinen tanssipuku tai paita sekä tanssitrikoot.
Plié-sarja käyttäen I, II, IV ja V asentoa sarjan aikana. Kuvaa plié-sarja kahdesti: ensin suoraan edestä
ja toisen kerran sivulta nähtynä.
Grand Adagio/sitova, rauhallinen liikesarja:
Näytä erityisesti taitosi sitoa liikkeitä musikaalisesti. Sisällytä tähän sarjaan battement développé
liikkeitä (= korkeita jalan nostoja), piruetteja (= pyörähdyksiä) ja promenadeja (= hitaita kääntymisiä
yhden jalan varassa toisen jalan ollessa ilmassa).
Petit Allegro/pieniä, ketteriä, nopeatempoisia hyppyjä sisältävä liikesarja:
Näytä erityisesti taitosi artikuloituun ja ketterään hyppytekniikkaan ja musiikin hyväksikäyttöön.
Sisällytä tähän sarjaan temps levé sauté (= hyppy kahdelta jalalta kahdelle jalalle, tai yhdeltä jalalta
laskeutuen samalle jalalle), pas jeté (= hyppy yhdeltä jalalta toiselle) ja pas assemblé hyppyjä (=
hyppy, jossa jalat kerätään ilmaan hypyn aikana ja laskeudutaan kahdelle jalalle) sekä batterie
hyppyjä (= iskuja).
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Ilmaisullinen osaaminen
Työstä ja esitä nykytanssin tyylisuuntaa edustava soolo. Soolossa ei käytetä musiikkia tai ääntä.
Soolon tulee olla kestoltaan vähintään minuutin mittainen eikä keston tule ylittää kahta minuuttia.
Pyri tuomaan esiin kykysi luoda omailmeistä ja dynaamisia vaihteluita sisältävää liikeilmaisua, joka
ilmentää taiteellista ajatteluasi. Yritä pysyä tiukasti nykytanssin tyylisuunnassa. Soolo tulee esittää
paljasjaloin, ilman rekvisiittaa tai välineitä. Ilmoita videon alussa soolosi nimi sekä kerro lyhyesti,
miksi soolosi edustaa nykytanssin tyylisuuntaa.
Videotiedostojen tallennus
- Tee YouTubeen piilotettu soittolista, joka on katseltavissa vain linkillä. Nimeä soittolista: oma nimi,
ennakkotehtävät 2022. Esim. Tiina Tanssija, ennakkotehtävät 2022.
- Tallenna videotiedostot soittolistalle ja nimeä tiedostot sen mukaan, mitä ne sisältävät (1.
Taustatiedot, 2. Plié-sarja edestä, 3. Plié-sarja sivulta jne.)
- Kopioi soittolistan linkki pdf-tiedostolle.
- Tallenna pdf-tiedosto hakulomakkeen liitteeksi.

Tehtävä 3: Kirjallinen tehtävä
Tehtävänanto
Kirjoita essee, jossa käsittelet alla mainittuja aiheita ja vastaat alla oleviin kysymyksiin.
Kuvaile käsitystäsi tanssinopettajan työkentästä. Millaisiin työtehtäviin toivoisit työllistyväsi
valmistuttuasi? Millaisia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot Turun ammattikorkeakoulun
tanssinopettajaopintojen tarjoavan?
Kirjoita teksti kokonaisin lausein hyvää yleiskieltä käyttäen.
Riviväli: 1,5
Fontti: Calibri, Calibri Light tai Arial
Fonttikoko: 11
Laajuus: 1 sivu

• 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/594/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.fitunnistautuminen). Voit tunnistautua suomalaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla ja
mobiilivarmenteella. Lisätietoa vahvasta tunnistautumisesta saat täältä https://www.suomi.fi/ohjeetja-tuki/tietoa-tunnistuksesta. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, ota
välittömästi yhteyttä osoitteella taideakatemian.opiskelijavalinta@turkuamk.fi

