Ennakkotehtävä / Turun AMK:n Taideakatemia,
Turun AMK:n Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö

Ennakkotehtävä, Kulttuurihyvinvointi 2022
•

Hakukohteet: Kulttuurialan ylempi AMK, Kulttuurihyvinvointi; Sosiaali- ja terveysalan ylempi
AMK, Kulttuurihyvinvointi

•

Syksyn yhteishaku 2022

•

Ennakkotehtävän tulee olla palautettu viimeistään 21.9.2022 klo 15.00.

•

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutuksen ennakkotehtävä muodostuu seuraavista osista: 1)
motivaatiokirje, 2) CV.

•

Ennakkotehtävä palautetaan sähköisellä lomakkeella: https://turkuamk.elomake.fi/lomakkeet/728/lomake.html

•

Yhteishaun sähköinen hakemus täytetään ja lähetetään Opintopolku-palvelussa. (Hakusanat:
Kulttuurihyvinvointi Turku)

Opiskelijavalinta
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen yhteishaun hakemuksen ja ennakkotehtävän perusteella.
Valintakoe on yksipäiväinen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kutsussa mainittuna aikana joko 24.,
25. tai 26.10.2022. Valintakoe on haastattelu. Valintakokeen tarkemmat ohjeet lähetetään kokeeseen
kutsuttaville.
Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeen ja ennakkotehtävän perusteella. Valinnassa
arvioidaan hakijan
•

opiskelumotivaatiota

•

olemassa olevaa ammattitaitoa ja näkemystä sen kehittämisestä

•

monimuotokoulutuksessa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja moniammatillisessa yhteistyössä
tarvittavia kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja.

•

näkemystä kulttuurihyvinhyvinvointialan kehittämisestä ja motivaatiota siihen
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Ennakkotehtävän palautusohje
Kulttuurihyvinvointi -hakukohteen ennakkotehtävä palautetaan siis tällä sähköisellä lomakkeella.
Valitse sähköisessä lomakkeessa ensin pudotusvalikosta hakukohteesi. Täytä sen jälkeen huolellisesti
henkilö- ja yhteystietosi sekä tiedot siitä aiemmasta tutkinnostasi, jolla haet koulutukseen.
Henkilö- ja yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen klikkaa kohtaa ”Jatka liitteiden lähetykseen”. Tämän
myötä avautuu sivu, jolle liitetään tehtävävastaukset sisältävä liitetiedosto alla annetun ohjeistuksen
mukaisesti.
Jos sinulla on teknisiä ongelmia e-lomakkeen kanssa, ole yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen:
<YAMK_Taideakatemia@turkuamk.fi>. Otsikoi aihe: KYSYMYS_SOTE tai KYSYMYS_TAIDE. Vastaamme
kyselyysi mahdollisimman pian.
Ennakkotehtävän liitetiedosto (1 kpl):
1. Ennakkotehtävä toimitetaan siis sähköisen lomakkeen liitteenä PDF-muodossa (maksimikoko 10
MB).
2. Osatehtävät 1 ja 2 palautetaan yhtenä PDF-dokumenttina. Kumpikin tehtävä alkaa omalta
sivultaan. Sivut numeroidaan. Jokaisen sivun ylätunnisteena tulee olla hakijan nimi ja syntymäaika
sekä tehtävän nimi (motivaatiokirje, cv).
3. Nimeä PDF-dokumentti seuraavasti:
”Sukunimi_Etunimi_Ennakkotehtävä_Kulttuurihyvinvointi_SOTE” tai
”Sukunimi_Etunimi_Ennakkotehtävä_Kulttuurihyvinvointi_TAIDE”

HUOM: Noudata annettua ohjeistusta ja pyydettyä tiedostomuotoa (PDF).
Tehtäviä ei palauteta hakijalle eikä tehtävistä anneta erikseen palautetta. Tehtävät voit palauttaa vain
sähköisellä lomakkeella. Esimerkiksi sähköpostitse tulevia palautuksia ei huomioida.
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Ennakkotehtävän ohjeet tehtävittäin
Tehtävä 1: Motivaatiokirje
Kirjoita motivaatiokirje tekstinkäsittelyohjelmalla. Tekstin pituus on max. 250 sanaa, kirjasintyyli
Times New Roman, kirjasinkoko 12 pistettä, riviväli 1,5.
Motivaatiokirje on tiivis kuvaus, josta ilmenevät:
•

taustatietosi, saavutuksesi sekä tämänhetkinen työ- ja elämäntilanteesi,

•

tulevaisuudensuunnitelmasi ja pitkän tähtäimen tavoitteesi

•

ajatuksesi siitä, miten kulttuurihyvinvoinnin YAMK-tutkinto auttaa sinua tavoitteiden
saavuttamisessa

•

alustava idea/teema opinnäytetyö-kehittämishankkeesi aiheeksi ja sisällöksi.

Motivaatiokirjeessä voit esimerkiksi:
•

kertoa, mitä ja missä olet opiskellut, sekä kuinka taustasi soveltuu hakemaasi
kulttuurihyvinvoinnin koulutukseen,

•

kuvata valmiuksiasi monimuoto-opiskelun edellyttämään tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämiseen, itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön ja yhteistoiminnalliseen
oppimiseen,

•

kuvailla työ- ja uratavoitteitasi sekä sitä, miten kulttuurihyvinvoinnin koulutus tukee ja
edistää niitä

•

kertoa, miksi haet juuri kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutukseen Turun
ammattikorkeakoulussa ja mitä odotat koulutukselta

•

kertoa, millaiseen kulttuurihyvinvointialan kehittämistyöhön sinulla olisi halua ja
valmiuksia.
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TÄRKEÄÄ: Tutustu ennen motivaatiokirjeen kirjoittamista Turun AMK:n verkkosivuihin sekä Terveyden
ja hyvinvoinnin yksikön ja Taideakatemian verkkosivuihin. Tutustu myös Kulttuurihyvinvoinnin
tutkimusryhmän sivuihin.

Tehtävä 2: CV
Kirjoita ansioluettelo eli tiivis lista työ- ja koulutustaustastasi sekä julkaisuista (kirjalliset ja
taiteelliset työt, produktiot) ja projekteista, joissa olet ollut mukana. Jos sinulla on CV verkossa, voit
tehtävädokumenttiin kirjoitetun CV:n sijasta tai lisäksi liittää linkin (URL-osoite) sähköiseen CV:een.
Tarkista linkin toimivuus!
CV:n rakenne:
a. Henkilö- ja yhteystiedot
b. Valokuva
c. Koulutus: oleelliset koulutustiedot uusimmasta vanhimpaan; myös erilliset kurssit tai
vastaavat.
d. Työkokemus
e. Julkaisut, produktiot, projektit (elleivät sisälly jo edelliseen kohtaan)
f. Kielitaito
g. Luottamustehtävät
h. Verkostot
i. Harrastukset
j. Lisätietoja

