Mediapalvelujen toteuttaja,
audiovisuaalisen viestinnän osaamisala,
tapahtuma- ja messurakentaminen
Oppilaitos:
Ikaalisten käsi- ja
taideteollisuusoppilaitos
Koulutuspaikka:
Eino Salmelaisen katu 20,
Ikaalinen

HAE KOULUTUKSEEN
Koulutukseen on jatkuva
haku
Koulutus on
myös yhteishaussa 2019
(Opintopolku).
Hakijat kutsutaan pääsy- ja
soveltuvuuskokeeseen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän
osaamisala, tapahtuma- ja messurakentaminen
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan
monipuolisissa tehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee erilaisten tapahtumien
toimintaympäristöt ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa
työympäristöissä.
Perustutkinnon suorittanu on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta
valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan
tutkinnon perusteiden mukaisesti koulutuksen pääpaino on erilaisten tapahtumien suunnitelmien
toteuttamisessa, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden hallinnassa ja rakentamisessa, visuaalisen
ilmeen ja elämyksellisyyden toteuttamisessa sekä tapahtumaviestinnän hallinnassa. Koulutuksen
tavoitteena on antaa mahdollisimman laaja-alainen osaaminen tapahtumien toteuttamiseen.
Mediapalvelujen toteuttajat ovat tapahtumatoteuttajia- ja rakentajia, joiden osaamista tarvitaan
messu-, festivaali-, konsertti-, näyttely-, myynti- ja markkinatapahtumissa.
Ammatti sopii ihmisille, jotka pitävät tiimityöskentelystä. Alalta voi työllistyä erilaisiin
projekteihin sekä yrittäjäksi.

Tutkinnon perusteet
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Pääsyvaatimukset
Peruskoulu, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto
Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Jatko-opintomahdollisuudet
Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja
yliopistoihin. Lisäksi voi kouluttautua suorittamalla ammattitutkinnon tai
erikoisammattitutkinnon.

Kustannukset
Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Kustannuksia
muodostuu tutkintomaksusta, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä
sekä työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset
vaihtelevat paljon.

Hakeminen
Koulutukseen on jatkuva haku
Koulutus on myös yhteishaussa 2019 (Opintopolku).
Hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.
Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää haastattelun, ennakkotehtävän ja ammattialakohtaiset tehtävät. Pääsy- ja
soveltuvuuskokeesta annetaan 0 - 10 pistettä. Haastattelusta ja ennakkotehtävästä saa enintään 6 pistettä ja
ammattialakohtaisista tehtävistä enintään 4 pistettä.

Lisätiedot
Koulutusta järjestää:
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalinen
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