Medianomi (AMK) tuotanto ja projektinhallinta, Turun ammattikorkeakoulu
Ennakkotehtävät 2019
Turun ammattikorkeakoulun tuotanto ja projektinhallinta -hakukohteeseen kuuluu kolme
ennakkotehtävää (Tehtävä 1, Tehtävä 2 ja Tehtävä 3).
Tuotanto ja projektinhallinta -hakukohteeseen hakevan tulee palauttaa vastaukset kaikkiin kyseisen
hakukohteen ennakkotehtäviin. Yksikin palauttamatta jäänyt ennakkotehtävävastaus tarkoittaa
ennakkotehtävien hylkäämistä. Hakukohteen valintaryhmä arvioi ennakkotehtävävastaukset asteikolla
hyväksytty/hylätty.
Tuotanto ja projektinhallinta -hakukohteen hakijat valitsevat ennakkotehtävävaiheessa, suuntaavako
media-alan opintojen kautta elokuvan vai mainonnan alan projektinhallinnallisiin tehtäviin. Hakija
tekee valinnan ennakkotehtävässä 2 valitsemalla joko tehtävän 2A (elokuva) tai 2B (mainonta).
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
palautuslomake (e-lomake) luo vastausten palautuksen yhteydessä. Noudata annettua ohjeistusta ja
pyydettyä tiedostoformaattia sekä kunkin tehtävätiedoston maksimikokoa, joka ei yhdenkään
tehtävävastauksen (yksittäisen liitteen) kohdalla saa ylittää 10 megatavua.
Tuotanto ja projektinhallinta -hakukohteen tehtävät palautetaan e-lomakkeen avulla osoitteessa:
http://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/305/lomake.html
E-lomakkeessa valitse ensin pudotusvalikosta hakukohteesi. Täytä sen jälkeen huolellisesti henkilö- ja
yhteystietosi. Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen tulee klikata kohtaa ”Jatka liitteiden
lähetykseen”. Tämän myötä avautuu sivu, 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
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Ennakkotehtävät
1. Tehtävä 1: Luontoelokuvatapahtuma puistossa
2. Tehtävä 2A Elokuva TAI Tehtävä 2B Mainonta
3. Tehtävä 3: Miksi alalle?

Tehtävä 1: Luontoelokuvatapahtuma puistossa
Tehtävänanto
Kaupungin keskustassa olevaan puistoon on suunniteltu yhden päivän mittainen
luontoelokuvatapahtuma elokuussa 2020. Tapahtuman kävijätavoitteeksi on asetettu 2000 henkilöä.
Tähän mennessä tapahtumalle on saatu 5000 euron apuraha Suomen Luontoliitolta. Suunnittele
tapahtuman ohjelma sekä miten tapahtuma tullaan järjestämään.
-

Kerro minkälainen ohjelma tapahtumalla tulee olemaan.
Laadi työlista hoidettavista asioista ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana.
Laadi kustannusarvio tapahtumalle ja suunnitelma rahoituksesta.

Toteutustapa
•
•

Kirjoita 1–2 A4-sivun pituinen teksti tekstinkäsittelyohjelmalla
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperusteet
•

Kokonaisuuden hahmottamisen ja jäsentämisen taito, ideoiden tuoreus, tuotannollinen ja
taloudellinen ajattelu, tiedonhankinta.

Tehtävä 2: Vaihtoehtoinen tehtävä 2A Elokuva TAI 2B Mainonta
Vastaa vain yhteen vaihtoehtoon: joko 2A TAI 2B!

Tehtävä 2A Elokuva
Tehtävänanto
Ne hakijat, jotka hakevat elokuvan projektinhallinnallisiin työtehtäviin painottuvaan tuotanto- ja
projektinhallinta -hakukohteeseen valitsevat ennakkotehtävän 2A.
Olet tuotantopäällikkönä tuotantoyhtiössä, jossa valmistellaan Seitsemän veljestä -elokuvan
kuvauksia. Sinun vastuullasi on "Oljille lentää palava päre, ja pirtti syttyy tuleen. Pojat juoksevat
eläimiensä kanssa ulos." kuvausten järjestelyt. Kuvaukset toteutetaan talossa, joka on määrätty
purettavaksi. Se sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, metsän laidassa. Tiimiisi kuuluu sinun lisäksesi
6 henkilöä.
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Elokuvan tuottaja on pyytänyt sinua laatimaan kirjallisen suunnitelman hoidettavista asioista ennen
kuvauksia ja tiimisi työnjaosta. Perustele suunnitelmasi.
Toteutustapa:
•
•

Kirjoita yhden A4-sivun pituinen teksti tekstinkäsittelyohjelmalla.
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperuste:
Sisällöllinen ja projektinhallinnallinen näkemys, ongelmaratkaisukyky, organisointitaito, olennaisen
kiteyttäminen

Tehtävä 2B Mainonta
Tehtävänanto
Ne hakijat, jotka hakevat mainonnan projektinhallinnallisiin työtehtäviin painottuvaan tuotanto- ja
projektinhallinta -hakukohteeseen valitsevat tehtävän 2B.
Olet projektipäällikkönä mainostoimistossa ja olette saaneet Lukulamppu ry:ltä toimeksiannon laatia
kampanjan, jolla kannustetaan nuoria ja nuoria aikuisia lukemaan. Voittoa tavoittelematon yhdistys
toimii laajasti koko Varsinais-Suomen alueella. Kampanjasuunnitelmaan tulee sisältyä mm.
kohderyhmä, tavoitteet, kampanjan kantava idea ja pääargumentit, kampanjan keinot, budjetti,
aikataulu.
Toteutustapa:
•
•

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla kampanjasuunnitelma perusteluineen, pituus yksi A4-sivu.
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperuste:
•

Markkinoinnillinen ja projektinhallinnallinen näkemys, luova ideointikyky, olennaisen
kiteyttäminen
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Tehtävä 3: Miksi alalle?
Tehtävänanto
Kerro miksi olet kiinnostunut tuotannon ja projektinhallinnan opinnoista? Miksi juuri sinä olisit hyvä
opiskelemaan alaa?
Pohdintatehtävä ennen motivaatiokirjeen kirjoittamista:
-

-

Mitä elokuvan TAI mainonnan tuotannon ja projektinhallinnan työtehtäviin kuuluu? Miksi olet
kiinnostunut elokuvan TAI mainonnan tuotantoon ja projektinhallintaan liittyvistä
työtehtävistä? Mikä niissä kiinnostaa sinua?
Tutustu opetustarjontaamme. Mitkä opintojaksot kiinnostavat sinua eniten? Miksi? Mikä
opetussuunnitelmassa mietityttää sinua? Miksi?
Millainen on aiempi koulutus- ja työkokemustaustasi, harrastuksesi, kiinnostuksesi kohteet?
Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla on, joilla voit kehittää itsestäsi ammattilaisen?
Millaisena näet oman tulevaisuutesi alalla? Millainen on unelmiesi työ media-alalla? Millaista
osaamista sinun tulisi hankkia itsellesi, jotta tavoitat unelmiesi työn?

Kirjoita motivaatiokirje valintasi mukaan elokuvan TAI mainonnan näkökulmasta.
Toteutustapa
•
•

Kirjoita yhden A4-sivun pituinen motivaatiokirje tekstinkäsittelyohjelmalla.
Palautus PDF-tiedostona, tiedoston maksimikoko 10 MB

Arviointiperusteet
•

Motivaatio, tavoitteellisuus, olennaisen kiteyttäminen.
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