Tradenomi (AMK), mediatuotanto
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan
mediatuotannon 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:
•Aloitusaika: ke 28.8.2019 klo 10.00
•Paikka: Lemminkäisenkatu 30, luokka B163 Vellamo
•Ryhmätunnus: MMEDTS19
•Ota mukaan: Kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti)
Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen
lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019 osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi. Opintosi
alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla keskiviikkona 28.8.2019 klo 10:00.
Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko – perjantai) ja sisältää perehtymisen Turun
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään
pääsääntöisesti klo 09-16.

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan
Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden
hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava
tietokone koulupäivien aikana. Tutustu ohjeeseen oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa (linkki
ohjeeseen sivulla https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/).

Lisätietoa
Aloittavan ryhmän opettajatuutori Arja Tulonen p. 050 5985 259
Opinto-ohjaaja Pia Oförsagd p. 040 3550 195
Henkilökunnan 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,
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Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.
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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

Vertaistuutorien tervehdys

Onnea! Olet mahtava!
Heippa, ja tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan. Me tuutorit odotamme
innolla tapaamistasi ja olemme vastassa heti ensimmäisenä päivänä orientoivan viikon alkaessa. Autamme
sinua tutustumaan koulun käytäntöihin sekä tietysti uusiin opiskelukavereihin. Haluamme myös heti kertoa,
että järjestämme Taideakatemian opiskelijayhdistyksen TOY ry:n kanssa kivaa tekemistä orientoivalla
viikolla myös joinain iltoina. Kannattaa siis ehdottomasti jättää tilaa kalenteriin, jotta pääset tutustumaan
paremmin uusiin opiskelukavereihisi :)

Tuutorin vinkit koulun alkuun
•Suosittelemme ottamaan mukaan kalenterin ja muistiinpanovälineet.Infoa tulee paljon!
•Ole ajoissa. Jos tulet autolla, varaa reilusti aikaa parkkipaikan metsästykseen.Varsinkin
Lemminkäisenkadun kampuksen läheisyydessä
maksuttomia parkkipaikkojaon vähän.
•Jos kaipaat uutta kotia Turusta, nämä linkit voivat olla
hyödyllisiä:
https://oikotie.fi/
•Muita hyödyllisiä linkkejä
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusilleopiskelijoille/yleista/

Somekanavia ja infoa
Jotta voisit jo fiilistellä tulevaa ja pohtia alkavia opintoja, olemme luoneet uusia opiskelijoita varten oman
Facebook-ryhmän. Löydät sen nimellä Taideakatemian fuksit 2019. Luokan yhteinen Whatsapp-ryhmä
luodaan vasta opintojen alkaessa yhdessä tuutoreiden kanssa. Vinkki! Näihin kannattaa myös tutustua
etukäteen.

TOY RY
Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys on perustettu vuonna 1998. TOY ry ajaa Taideakatemialaisten
asioita ja järjestää erilaisia tapahtumia. www.toyry.fi
Turun Taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry
toyry

TUO
Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO valvoo koko Turun AMK:n opiskelijoiden etuja ja
oikeuksia. Sen tarkoitus on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin ammattikorkeakoulussa ja kaupunkien
päätöksenteossa. Maksamalla TUO:n jäsenmaksun saat itsellesi opiskelijakortin. www. opiskelijakunta.net

Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO
opiskelijakunta_tuo
Muita Instagram -tilejä
turkuamk
taideakatemia

Tuudo -mobiilisovellus
Tuudo on sovellus, joka kokoaa yhteen monia tarvitsemiasi tietoja. Tuudosta näet
helposti mm. lukujärjestyksen, opintojen etenemisen, opiskelijaravintoloiden
lounaslistat, sekä bussiaikataulut ja kampusten kartat. Suosittelemme ehdottomasti
tutustumaan Tuudoon. Se on saatavilla sekä App Storesta, että Play Kaupasta.

Föli Reittiopas
Turun joukkoliikenteen keltaiset bussit kantavat nimeä Föli.Fölin reittiopas on
helppokäyttöinen ja se ohjeistaa kävelymatkat pysäkeille sekä oikean bussin
johon hypätä. Jos kuljet busseilla ja olet epävarma, reittiopas on todettu hyvin
toimivaksi!

Rentouttavaa kesää! Nähdään orientoivilla!

