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Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala
(GRASU), Ammattiopisto Spesian Järvenpään toimipaikka

Ennakkotehtävät 2019
Olet hakemassa Spesiaan Järvenpään toimipaikkaan kuvallisen ilmaisun osaamisalalle (tutkintonimike:
kuvallisen ilmaisun toteuttaja, 180 osp). Kuvallisen ilmaisun osaamisala keskittyy Järvenpäässä graafiseen
suunnitteluun ja erilaisten painotuotteiden ja digitaalisten julkaisujen suunnitteluun
Tässä kevään 2019 ammatillisten erityisoppilaitosten Opintopolun hakuun kuuluvat ennakkotehtävät
ohjeineen.

ENNAKKOTEHTÄVIEN AIKATAULU
Palauta ennakkotehtävät 3.4.2019 klo 14 mennessä Ammattiopisto Spesian Järvenpään toimipaikkaan.
Voit palauttaa ennakkotehtävät postitse tai tuoda ne Järvenpään opintotoimistoon.
Kaikki määräaikaan mennessä palautetut ennakkotehtävät huomioidaan haussa. Emme käsittele vajaita tai
myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä.
Muista myös Opintopolun hakemus ja hakemuksen liitteet
Pelkän ennakkotehtävien palauttaminen hakuaikana ei riitä haun tekemiseksi. Muista täyttää ammatillisten
erityisoppilaitosten hakulomake Opintopolku.fi -palvelussa 3.4. klo 15 mennessä. Muista myös toimittaa
hakemuksen todistus- ja lausuntoliitteet 11.4.2019 mennessä.
Mikäli tarvitsemme lisätietoja hakijasta, kutsumme tarvittaessa hakijan haastatteluun Järvenpäähän. Jos
kutsumme sinut haastatteluun, otamme sinuun yhteyttä ja ilmoitamme haastattelupäivän ja -paikan,
kellonajan, sekä ohjeet haastattelupaikan löytämiseksi.

ENNAKKOTEHTÄVIEN PALAUTUSOHJE
Palautitpa ennakkotehtävät itse tai postitse, kirjoita palautuskuoreen:
Sam Väntsi / Petri Alander
Grasu Ennakkotehtävä, opiskelijahaku 2019
Ammattiopisto Spesia
PL 46
04401 JÄRVENPÄÄ
HUOM! Laita kuoreen ja myös kuoren sisällön jokaiseen paperiin oma nimesi ja yhteystietosi selkeästi ja
helposti luettavassa muodossa.
Muista laittaa kuoreen:
 oma nimesi
 voimassa olevan osoitteesi
 voimassa olevan puhelinnumerosi (josta olet tavoitettavissa)
 aktiivisesti käyttämäsi sähköpostiosoitteesi
 kaikki ennakkotehtävät tehtyinä
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Ennakkotehtävän palautus postitse:
Mikäli palautat tehtävät postitse, suosittelemme käyttämään kirjattua lähetystä, jotta lähetyksesi saapuu
ajoissa perille.
Ennakkotehtävän palautus opintotoimistoon:
Ennakkotehtävät ja todistus- / lausuntoliitteet voi myös itse jättää palautuskuoressa viimeistään 3.4. klo 14
oppilaitoksen opintotoimiston työntekijälle, joka merkitsee kuoreen palautuspäivämäärän ja palautuksen
kellonajan. Opintotoimisto sijaitsee Einola-rakennuksen aulassa 1. kerroksessa, käyntiosoite on Mannilantie
27–29, 04400 Järvenpää. Opintotoimisto on auki klo 9–14.
Lisätietoja:
Sam Väntsi
sam.vantsi@spesia.fi, p. 044 765 1534
Petri Alander
petri.alander@spesia.fi, p. 044 765 1533

ENNAKKOTEHTÄVÄT 2019
TEHTÄVÄ 1.
Toteuta seuraava mainos pystymuodossa A4-arkille hyödyntämällä mieluiten tietokonetta, mutta
voit tehdä työn piirtämälläkin tai yhdistelemällä. Värien ja kuvien käyttö on vapaata.
Kirjoita mainoksen kääntöpuolelle, mikä tässä tehtävässä onnistui sinulta parhaiten.
Kirjoita myös missä et onnistunut haluamallasi tavalla ja mitä otit huomioon, jotta mainoksesta
tulisi mielestäsi hyvä ja toimiva?
Mainoksessa on kyse vaateliikkeen mainoksesta ja siihen tulee seuraavat tekstit:
- Vaatteesi on aatteesi.
- Olemme avanneet uudistuneen liikkeemme Kyöliön keskustaan. Avajaispäivänä
15.6.2019 kaikki vaatteet tarjouksessa.
- Clothing Extravaganza – thinking outside
Reiskantie 67, 56006 Kyöliö
Puh. 043 442 2298
info@extravaganza.fi
www. extravaganza.fi
TEHTÄVÄ 2.
”Markkinoi meille itsesi!” Kerro vapaamuotoisesti kirjoittaen (voit myös kuvittaa tehtävää)
max. kahden A4 kokoisen arkin verran;
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taustastasi ja itsestäsi,
miksi haluat tähän koulutukseen, mikä Sinua motivoi tähän koulutukseen ja tälle alalle,
sekä mihin olet kaavaillut tätä koulutusta tulevaisuudessa käyttäväsi,
miksi itse valitsisit itsesi opiskelijaksi muiden opiskelijoidemme joukkoon.

TEHTÄVÄ 3.
Piirrä ja/tai maalaa valitsemallasi tekniikalla A4 –kokoinen kuva, jonka aiheena on
“Ilmastonmuutos”. Kuvan tarkoitus on herättää ihmiset ajattelemaan, mitä ilmastonmuutos voi
aiheuttaa ihmisille, eläimille, ympäristölle ja luonnolle. Kirjoita, ja arvioi (max. 1 x A4), miten
mielestäsi onnistuit tämän aiheen kuvauksessa ja mitä parannettavaa kuvassa olisi.

