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Ennakkotehtävä 
• Hakukohde: Teatteri-ilmaisunohjaaja, monimuoto, sirkus/teatteri 

• Kevään yhteishaku 2021 

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

lomake.fi/lomakkeet/478/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.  

Koulutuksessa on sirkuksen ja teatterin osaamispolku. 

Kumpaankin osaamispolkuun on eri ennakkotehtävät. Tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin.  

Sirkuksen osaamispolku 

Sirkuksen ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: CV/ Ansioluettelo 

Sisältö: nimi, syntymäaika, yhteystietosi, aiempi koulutuksesi, tiedot työkokemuksestasi, harrastuksesi, 

kielitaitosi, erityistaidot, kokemuksesi esiintyjänä ja ryhmänohjaajana, linkki sähköiseen portfolioon, 

joka sisältää kirjallisen ja kuvallisen dokumentaation omasta ammatillisesta taiteellispedagogisesta 

toiminnastasi ja omista ammatillisista vahvuuksistasi. 

Arviointikriteerit: koulutus- ja harrastustausta, soveltuvuus alalle, oman osaamisen tunnistaminen ja 

kuvaus, osaamisen jäsentäminen, dokumentaation selkeys 

https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/478/lomake.html
https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/478/lomake.html
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Tehtävä 2: Motivaatiokirje 

Miksi haet Turun AMK:n Taideakatemian sirkuskoulutuksen monimuotokoulutukseen?  

Mikä sinua motivoi sirkuksen ja esittävän taiteen oppimisessa? 

Arviointikriteerit: koulutus- ja harrastustausta, motivaatio, soveltuvuus alalle 

Teatterin osaamispolku 

Teatterin ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin  

Tehtävä 1: tee video (1-2 min): Kuka sinä olet ja miksi haluat teatteri-ilmaisunohjaajan 

monimuotokoulutukseen. 

Kerro lähikuvassa (kasvot ja ylävartalo) nimesi, ikäsi, kotipaikkasi ja lyhyt kuvaus teatteritaustastasi. 

Perustele miksi haet teatteri-ilmaisunohjaajan monimuotokoulutukseen.   

Arviointikriteerit: koulutus- ja harrastustausta, motivaatio, soveltuvuus alalle 

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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Tehtävä 2: CV (koulutus, työkokemus, harrastuneisuus, linkki sähköiseen portfolioon)   

CV:n pituus max 2 A4-sivua. Sähköinen portfolio sisältää kirjallisen ja kuvallisen dokumentaation 

omasta ammatillisesta toiminnastasi.  

Arviointikriteerit: koulutus- ja harrastustausta, soveltuvuus alalle, oman osaamisen tunnistaminen ja 

kuvaus, osaamisen jäsentäminen, dokumentaation selkeys 
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