
 

Insinööri (AMK), energia- ja 
ympäristötekniikka 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan energia- ja 
ympäristötekniikan polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.  

Opintojen aloitus 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 – 

18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman 

vieressä ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen 

aloittamisen sekä etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan 

myös polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa. 

Tietoa varsinaisten opintojesi alusta: 

• aika: keskiviikko 28.8.2019 klo 10:00 
• paikka: Sepänkatu 1, auditorio B22 
• saapuminen: autopaikkoja ei ole opiskelijoille rakennuksen sisäpihalla. Varaudu siihen, ettet 

saa autoasi lähimmille parkkipaikoille 
• ryhmätunnus: PEYTES19 
• ota mukaan henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai passi. 

Opintosi alkavat keskiviikkona 28.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava paikalla. Saapuessasi paikalle on pihalla 
ja sisätiloissa vastassa opiskelijatutoreita selkeästi näkyvine haalareineen. He opastavat sinua ryhmäsi 
aloitustilaan. Opintojesi alkua auttavat ryhmän omat opiskelijatuutorit sekä opettajatuutori.  

Opinnot alkavat siis kolmen työpäivän (keskiviikko-perjantai) mittaisella tutustumisella. Se sisältää 
perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Päivien aikana 
tutustutaan myös oppilaitoksen tietojärjestelmiin, palveluihin ja omaan tulevaan opiskeluun.  
Opiskelijatuutorit järjestävät myös vapaaehtoista iltaohjelmaa.  

Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa maanantaina 2.9. mutta tiistain 3.9. ja keskiviikon 4.9. 
aikana käydään niin sanotulla BoostCampilla Kunstenniemen leirikeskuksessa Rymättylässä. Ryhmä 
yöpyy keskuksen lomamökeissä BoostCampin aikana. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PEYTES19. Tunnuksen perusteella löydät aikanaan esimerkiksi 
lukujärjestyksesi Lukkarikoneesta. Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua Opinto-oppaassa. 
Henkilökohtainen opetussuunnitelmasi on PEPPI-järjestelmässä, johon tutustutaan opintojen alussa. 

https://lukkari.turkuamk.fi/
https://opinto-opas.turkuamk.fi/


BoostCamp 

Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä sekä saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan 
yhdessä ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä 
kuin oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h. Kuljetukset hoidetaan yhteiskuljetuksella ja ”leirillä” 
on täysihoito. Boostcampille tarvitset mukaan: sään mukaiset vaatteet, henkilökohtaiset hygienia- 
tarvikkeet ja uimapuvun sekä pyyhkeen. Energia- ja ympäristötekniikan Boostcamp järjestetään 3.-
4.9.2019. 

Oma tietokone 

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone 
koulupäivien aikana. Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa 
(pdf). Oman koulutuksesi suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite.  

Matematiikan opiskelu 
Matematiikka on jatkuvasti kehittyvä itsenäinen tiede. Matematiikassa tutkitaan matemaattisia 
rakenteita loogisin päättelysäännöin. Matematiikan hyödynnettävyys perustuu sen abstraktisuuteen; 
matematiikkaa voi soveltaa monissa täysin erityyppisissä asiayhteyksissä. Matematiikkaa 
sovelletaankin nykyään lähes kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla. Luonnontieteet ja tekniikan eri 
alat ovat perinteisiä matemaattisten menetelmien sovellusalueita. 

Puutteelliset perusalgebran tiedot vaikeuttavat matematiikan jatko-opintoja huomattavasti. Tiedot 
kannattaakin täydentää jo ennen opintojen alkua tai heti niiden alkaessa sen sijaan, että antaisi 
puutteellisten tietojen tai jopa virheellisten käsitysten haitata matematiikan jatko-opiskelua ja 
soveltamista oman alan ammattiaineisiin. 

Suositeltava perustietojen kertauspaketti löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-
201401071071  

Matematiikan opetuksessa tullaan käyttämään oppikirjaa Insinöörin matematiikka (Tuomenlehto, 
Holmlund, Huuskonen ym.). Lisäksi suosittelemme hankkimaan Tekniikan kaavaston tai MAOLin. 

Matematiikan tukikurssi polkuopiskelijoille 

Tekniikan alan polkuopiskelijoille on tarjolla kaksi Johdatus insinöörimatematiikkaan –nimistä 
matematiikan tukikurssia. Opiskelija ilmoittautuu näille opintojaksoille Peppi –järjestelmässä 
saatuaan käyttäjätunnukset. Opintojaksot löytyvät Pepistä toteutustunnuksilla 5051176-3009, joka 
opetus järjestetään Lemminkäisenkadulla keskiviikkoisin 11.9.-27.11. klo 16-17.30 sekä 5051176-
3008, jonka opetus järjestetään Sepänkadulla maanantaisin 9.9.-25.11. klo 16-17.30. Molemmille 
opintojaksoille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Jarmo Virta, puh. 050 5985624 (14.8. alkaen) 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071


Opettajatuutorit Raisa Kääriä puh. 044-9072085 ja Sami Lyytinen puh. 044 9072063 

Kesäaikana voit tarvittaessa olla yhteydessä opintotoimistoon opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

Polkuopintojen maksut 

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät 

kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ 

keväällä ja 200€ syksyllä). 

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 

vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 

opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 

kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 

asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 

vastaanottamista.  

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 

löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 

peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon 

tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme. 

Avoimen AMK:n toimisto 

Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan 
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää! 

avoinamk@turkuamk.fi 

Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 
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mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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Vertaistuutorien tervehdys 

Tervehdys tutoreilta, tuleva energia- ja ympäristötekniikan 

insinööri! 

 

 

 

Koulutus alkaa orientoivilla päivillä 28.-30.8, jonka aikana teidät uudet opiskelijat perehdytetään Turun 

ammattikorkeakouluun, opiskelijakavereihin ja Turun kaupunkiin. Orientoivien päivien jälkeen 

lepäämme viikonlopun yli ja seuraavalla viikolla, ti-ke 3.-4.9., me tuutorit pidämme teille boostcampin 

Kunstenniemen leirikeskuksessa. 

Vinkkejä ensimmäiseen koulupäivään 28.8; Ottakaa mukaan muistiinpanovälineet, pankkitunnukset 

käyttäjätunnusten luomista varten sekä rahaa ruokailuun Ensimmäinen päivä alkaa kaikilla 

opiskelijoilla klo 10 osoitteessa Sepänkatu 1, jolloin tuutorit ovat teitä vastassa koulun sisäpihalla. 



Olethan ajoissa paikalla! Paikalle kannattaa vyöryä kävellen, pyörällä tai julkisilla, sillä parkkitilaa 

koululla ei juurikaan ole. Koulupäivä kestää klo 16 saakka, ja kannattaa varautua olemaan paikalla koko 

6 tuntia. 

Boostcampista hieman lisää infoa; Boostcamp järjestetään Kunstenniemen leirikeskuksessa 

Rymättylässä. Leirille mennään yhteiskuljetuksella koululta tiistaiaamuna (3.9) ja samalla tavalla 

palaamme takaisin keskiviikkona, jolloin teillä jatkuu koulu suoraan leiriltä. Varautukaa siihen. Itse 

leirille kannattaa ottaa mukaan muistiinpanovälineet ja säänmukainen varustus, sekä saunavehkeet jos 

sille päälle sattuu. Jos tulee tarve grillata, se onnistuu omilla eväillä, mutta muuten paikan päällä on 

täyshoito ruuan suhteen. Huomioithan kuitenkin, että leiri on alkoholiton. Meille saa ja pitää laittaa 

viestiä leirin erikoisjärjestelyistä, esimerkiksi ruokavaliosta. Vastaathan varmuuden vuoksi kyselyyn 

leiristä; Boostcampin ruokavaliot & järjestelyt.  

 

Meidät tutorit saa kiinni sähköpostilla tai  

Facebook-ryhmästä PEYTES19, joka on teidän oma 

kanavanne kysymyksille näin koulun alkumetreillä.  

Käyhän lisäämässä itsesi sinne! 

Kannattaa myös tsekata Uuden opiskelijan opas! 

 

 

Orientoivien päivien aikataulu: 

28.8. klo 10-16 ohjelmaa koululla (Sepänkatu 1), klo 18 (vapaaehtoinen) kaupunkikierros, johon lähtö 

Kupittaalta Lemminkäisenkadun kampukselta. 

29.8. klo 9-15 ohjelmaa Sepänkadulla 

30.8. klo 9-12 kaikki paikalle 

3.9. aamulla klo 9 lähtö Sepänkadulta Boostcampille 

4.9. paluu Boostcampilta, jonka jälkeen jatkuu lukkarin mukainen koulutyö 

 

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 2.9. Tarkempi lukujärjestys selviää 

orientoivilla päivillä. 

 

Tutorterveisin, 

Erik Haapa, erik.haapa@edu.turkuamk.fi 

Ona Vassallo, ona.vassallo@edu.turkuamk.fi 

Ralfs Sakne, ralfs.sakne@edu.turkuamk.fi 

Milka Keuru, milka.keuru@edu.turkuamk.fi 

Leena Järveläinen, leena.järveläinen@edu.turkuamk.fi 

Jone Nousiainen, jone.nousiainen@edu.turkuamk.fi 

Santeri Savola, santeri.savola@edu.turakuamk.fi 

Toni Kettinen, toni.kettinen@edu.turkuamk.fi 

Matias Saarinen, matias.saarinen@edu.turkuamk.fi 

Veera Lehmusoksa, veera.lehmusoksa@edu.turkuamk.fi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsmVURTVzldT7UF7bkpn2dMVXl7e6Y8Na0QWZZjOUumzRmlA/viewform?usp=sf_link
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/uuden-opiskelijan-opas/
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