
Kulttuurialan ylempi AMK, 
taiteen uudet kontekstit 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

aloituksesta ja opintoihin valmistautumisesta. 

Opintojen aloitus 

 Aloitusaika: ma 2.9.2019 klo 9.00 (aamukahvia tarjolla klo 8.30) 

 Paikka: Joukahaisenkatu 3 (ICT-City), auditorio Alpha 

 Ryhmätunnus: YTAUKS19 

 Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Opintojen toteutuksesta saat tarkempaa 

tietoa ensimmäisellä lähijaksolla.  

Lähipäivät ja itsenäinen opiskelu 

Nämä ylemmän AMK-tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työelämän ohessa 1,5 vuodessa. 

Tämä tarkoittaa keskimäärin 4 opintopistettä kuukaudessa (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). 

Pakolliset lähipäivät ovat vain pieni osa opintoja. Niiden välissä opintoja suoritetaan itsenäisesti 

monimuotomenetelmiä hyödyntäen, eli muun muassa verkko-oppimisympäristöissä sekä eri 

projektiympäristöissä. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan jo ensimmäiselle lähijaksolle. 

 

Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää (maanantai ja tiistai) 

kuukaudessa (pl. aloituspäivät): 

 2.–5.9.2019 (huom! 4 lähipäivää ma - to) 

 7.–8.10.2019 

 4.–5.11.2019 

 2.–3.12 2019 

 13.–14.1.2020 

 3.–4.2.2020 

 2.–3.3.2020 

 6.–7.4.2020 

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


 4.–5.5.2020 

 1.–2.6.2020 

Ensimmäinen lähijakso 

Aloitamme yhteisen työskentelymme neljän päivän lähijaksolla 2.–5.9.2019. Lähijakso muodostuu 

seuraavista osiosta: 

 

1) Turun AMK:n Master School -koulutusten yhteinen aloitus ma 2.9. klo 9–10.30. 

2) Taideakatemian Taiteen uudet kontekstit- ja Media ja kulttuuriyrittäjyyden ryhmien yhteinen 

kaksipäiväinen aloitusleiri maanantaina ja tiistaina. Leiripaikasta, leirin ohjelmasta ja leiriin 

valmistautumisesta saat tiedot sähköpostitse opettajatuutoriltasi elokuussa. Yövymme 

leiripaikassa, joten älä varaa itsellesi majoitusta ma–ti-yöksi. 

 

3) Opintojen käynnistäminen Linnankadun kampuksella keskiviikkona ja torstaina seuraavan 

aikataulun mukaan: 

Ke 4.6.2019 Linnankatu 54 (Taideakatemia) To 5.6.2019 Linnankatu 54 (Taideakatemia) 
Klo 9–13 Opiskelukäytännöt, digitaaliset 
oppimisympäristöt ja työkalut (luokka 
H319/330) 
(lounas) 
Klo 13–17 Tutkimus- ja 
kehittämismenetelmät (H319/330) 

Klo 8–12 Taiteen uudet kontekstit- moduuli 
alkaa (H319/330) 
 (lounas) 
Klo 13–16 Taiteen uudet kontekstit ( 
H319/330) 

 
 
Lähijakson aikana Tutustumme Turun AMK:n Master Schooliin opintojen kontekstina, Taiteen uudet 

kontekstit -koulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja työskentelytapoihin, koulutuksessa käytettyihin 

digitaalisiin oppimisympäristöihin ja työvälineisiin, sekä tietenkin toisiimme. Lisäksi käynnistämme 

opintoihin sisältyvän ammatillisen elämäkertaprosessin sekä opintojaksot Tutkimus- ja 

kehittämismenetelmät, ja Taiteen uudet kontekstit.  

 

Ennakkotehtävä 

Lähijaksoon valmistautumiseen liittyvät ennakkotehtävät saat opettajatuutoriltasi elokuussa hyvissä 

ajoin ennen opintojen aloitusta. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut / vaihtuu hakuvaiheessa 

ilmoittamastasi, laita siitä sähköpostitse tieto Liisa-Maria Lilja-Viherlammelle. 

 



 

Majoittuminen Turussa 

Majoituspalveluja tarjoavat Turun alueella monet hotellit ja hostellit, kuten Linnankadun 

kampusrakennuksen läheisyydessä Laivahostel Bore. http://www.turkuai.fi/hostelbore 

 

Linnakadun kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokala on pääsääntöisesti auki arkisin. Lisäksi 

lähistöllä on muita ruokapaikkoja, esim. ravintola Rantakerttu. http://www.rantakerttu.fi/ 

Myös Lemminkäisenkadun kampuksella palvelee opiskelija- ja henkilökuntaravintola. 

 

Lisätietoa 

Tarvittaessa voit tiedustella lisätietoja opettajatuutoriltasi: liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi. 

Opettajat palaavat kesälomalta 12.8.2019 alkavalla viikolla ja Liisa-Maria on tavoitettavissa 13.8. 

alkaen. Muista seurata sähköpostiasi, johon saat opettajatuutorin kirjeen viimeistään viikolla 34. 

Kirjeessä kerromme tarkemmin, miten valmistautua aloituspäiviin. 

 

Yleistä tietoa opintoasioista saat opintotoimiston sähköpostiosoiteella opintoasiat@turkuamk.fi. 
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