
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), konetekniikka, 
PKONTK17, päiväopetus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Konetekniikan 
insinöörikoulutukseen! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PKONTK17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista.  

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 4.1.2017 klo 10.00 Sepänkadun toimipisteessä osoitteessa Sepänkatu 1, 
jossa vertaistuutorit ovat opastamassa pihalla. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi 
ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) -opintojaksolla keskiviikkona 4.1.2017 
klo 10.00. Tämä opintojakso kestää kaksi työpäivää (keskiviikko-torstai) ja sisältää perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään  

Ke 4.1. klo 10.00 – 16.00 

To 5.1. klo 8.15 – 16.00.   

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Marja-Liisa Mäkinen p. 050 5985870  

Koulutusvastaava Marko Kortetmäki p. 044 9072066  

Opintosihteeri opintotoimisto.sepankatu@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Jos sinulla on tekniikan tai muun alan aikaisempia korkeakouluopintoja ja haluat hyväksilukea 
niitä tutkintoosi, ota ensimmäisen opiskeluviikon aikana yhteyttä opettajatuutoriisi, jonka tapaat 
ensimmäisenä koulupäivänä.  
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Tuutorien tervehdys  

Onneksi olkoon! 

Sinut on valittu opiskelemamaan konetekniikkaa Turun ammattikorkeakouluun! 

Opiskelu alkaa keskiviikkona 4.1.2017 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. Ensimmäisinä 
opiskelupäivinä me tuutorit olemme kanssasi alusta alkaen opastamassa ja auttamassa.  

Me vertaistuutorit olemme suunnitelleet teille pientä vapaaehtoista iltaohjelmaa 
keskiviikkoillaksi, joten suosittelemme varaamaan tuon illan vapaaksi, jos vain mahdollista. 
Iltaohjelmaan kuuluu vapaamuotoista toisiin tutustumista ja rentoa illanviettoa. 

Ensimmäisenä päivänä olemme ovella vastassa opastamassa sinua oikeaan paikkaan. 
Vertaistuutorit tunnistat tuutoripaidasta ja haalareista. Ensimmäisenä päivänä suosittelemme 
tulemaan jo hyvissä ajoin koululle, koska oikean paikan löytäminen vaatii hieman aikaa.  

Omalla autolla kulkevat 

Koulun ympäristössä parkkipaikkoja on todella vähän, joten varaudu siihen, että joudut 
jättämään auton kauemmas.  

Muista   

 Ota mukaasi muistiinpanovälineet. 
 Ole ajoissa!  
 Ota rahaa ruokailuun, ruoka maksoi 2,60 € syksyllä 2016.  

Huom! Liitythän myös konetekniikan aloittavien yhteiseen Facebook- ryhmään: 

PKONTK17 

Linkki: https://www.facebook.com/groups/1181012058619219/ 

Hyödyllisiä linkkejä:   Kotia etsiessä turvaudu näihin: 

www.turkuamk.fi  www.tys.fi  

www.opiskelijakunta.net  www.oikotie.fi  

www.kela.fi   www.vuokraovi.com  

www.opiskelijabileet.fi  www.ovv.fi   

www.frank.fi 

www.opka.fi  

 

Voit myös ottaa meihin tuutoreihin yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää: 

https://www.facebook.com/groups/1181012058619219/
http://www.turkuamk.fi/
http://www.tys.fi/
http://www.opiskelijakunta.net/
http://www.oikotie.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.vuokraovi.com/
http://www.opiskelijabileet.fi/
http://www.ovv.fi/
http://www.frank.fi/
http://www.opka.fi/
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Vertaistuutorit: 

Marika Äijö     Saska Männikkö 

marika.aijo@edu.turkuamk.fi  saska.mannikko@edu.turkuamk.fi 

 

Valtteri Hartikainen   Marcus Frimodig 

valtteri.hartikainen@edu.turkuamk.fi  marcus.frimodig@edu.turkuamk.fi 

 

Markus Mäkinen   Werner Lindell 

markus.makinen2@edu.turkuamk.fi  werner.lindell@edu.turkuamk.fi 

 

Opettajatuutorit: 

Sirpa Niittymäki   Piia Pesso 

sirpa.niittymaki@turkuamk.fi  piia.pesso@turkuamk.fi 
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