
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Medianomi (AMK), journalismi, PMEDIS18, 

päiväopetus 

 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Media-

alan journalismin erikoistumisalalle! 

Tässä dokumentissa on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin 

huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PMEDIS18. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi 

SoleOPSista . Varmista, että valitset ryhmätunnuksen PMEDIS18. 

 

Opintojen aloitus 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio 20.08.2018 klo 17.30 – 20.00 

Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) tilassa Auditorio A173 Lemminkäinen. 

Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, 

joten suosittelemme paikalle tuloa! Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät 

paljon hyödyllistä tietoa!  

Opintosi alkavat tiistaina 28.8.2018 klo 9:00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 (tila B148 

Kuvasali).  Opiskelijan on oltava tällöin paikalla. Karttalinkki 

 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 opintojaksolla tiistaina 28.8.2018 klo 10:00. 

Tämä opintojakso kestää neljä työpäivää (tiistai – perjantai) ja sisältää perehtymisen Turun 

ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään 

http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/lemminkaisenkatu/
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pääsääntöisesti klo 09-16. 

Muistilista 

• Toimi opiskelupaikan vastaanottamiseksi Turun AMK:n verkkosivuilla olevan ohjeistuksen 

mukaisesti, ks. myös opiskelun aloittaminen 

• Osallistu opintojen aloitukseen tiistaina 28.8.2018 klo 10.00, muista ottaa mukaan 

kuvallinen henkilöllisyystodistus! 

• Perehdy tämän kirjeen kohtaan ”Oman tietokoneen tarve opiskelussa” 

 

Lisätietoja (Koulutus) 

Aloittavan ryhmän opettajatutor: journalismi: Johanna Ailio p. 040 3550194 

Opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä p. 050 5985223 

Opintosihteeri 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). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2018 polkuopintojen 

osalta viimeistään 21.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 

50€. Jos peruutus tehdään 28.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 

siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta 

ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä. 

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-

toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 

polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 

maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 

lääkärintodistuksen perusteella. 

 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 
 

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. 

 

Useimmat opiskelun tukena käytettävät koulun tietojärjestelmät toimivat nettiselaimen kautta 

ilman, että koneille tarvitsee tehdä asennuksia. Kampuksen alueella on kattava ilmainen langaton 

verkkoyhteys. 

Koulu tarjoaa sinulle kaikki tärkeimmät perustyökaluohjelmistot veloituksetta, mutta joissain 

tapauksissa on mahdollista, että joudut hankkimaan lisäksi myös jotain lisäohjelmistoja omalla 

kustannuksellasi. Näistä puhutaan tarkemmin koulutuksen oppitunneilla.  

 

Opiskelun perustarpeisiin käy hyvin ns. peruskannettava, mutta opiskeltavasta alasta riippuen 

tarvetta voi tulla myös tehokkaamman laitteen hankkimiseksi. Sopivan tietokoneen 

perusvaatimuksiin kuuluu langaton verkkoyhteysmahdollisuus sekä hyvä akunkesto, koska luokissa 

https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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ei välttämättä aina ole kaikille riittävästi pistorasioita. Lisäksi käytettävyyden kannalta on eduksi, 

jos koneessa on kunnollinen näppäimistö sekä digitaalinen ulkoisen näytön liitäntä ja USB3-liitäntä. 

 

Turun AMK:ssa on yleisesti käytössä Windows-ympäristö, joten suositellaan, että koneessasi on 

käyttöjärjestelmänä Windows 7 tai uudempi. Mac- tai Linux-koneita voit halutessasi käyttää, mutta 

silloin sinun on varauduttava erilaisiin yhteensopivuusongelmiin, ja koneen toimintaan opiskelun 

apuna et saa samanlaista tukea kuin Windows-koneilla. 

 

Tablettilaitteillakin voit tulla toimeen joissain tapauksissa, mutta koska koneella käytännössä 

kirjoitetaan, on siinä syytä olla kunnollinen näppäimistö.  

 

Jos aiot toimia sinulla ennestään jo olevalla tietokoneella tai jos aiot hankkia koneen käytettynä, 

ota huomioon, että: 

* koneen on oltava kannettava 

* kone on riittävän uusi ja siten riittävän tehokas omaan tarpeeseesi nähden, koneessa tulisi toimia 

Adobe CC (Creative Cloud) -ohjelmistot 

* kone pitää saada liitettyä langattomaan verkkoon 

* kaikissa opiskelutiloissa ei välttämättä ole pistorasiaa lähettyvillä, joten akun pitää olla hyvässä 

kunnossa 

* opiskelija vastaa aina itse oman koneensa toimintakunnosta ja ohjelmistoasennuksista. 

 

Käyttäjätunnukset 

Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen ensimmäistä opiskelupäivää verkkopankkitunnuksillasi: Linkki. 

Jos aktivointi ei jostain syystä onnistu, saat käyttäjätunnukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. 

 

https://id.turkuamk.fi/frontpage
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Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja kulttuuri- tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko niissä 

joitakin hyväksi luettavia opintoja. 

 

Lisätietoja (Avoin AMK) 

Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli 

tarvitset henkilökohtaista ohjausta, varaa aika Avoimen AMK:n suunnittelijalle. Mikäli sinulla on 

kysyttävää avoimen väylähausta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut@turkuamk.fi. Avoin 

AMK ei pysty vastaamaan väylähakua koskeviin kysymyksiin. 

 

Avoimen henkilöstö:  

Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 

Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

mailto:avoinamk@turkuamk.fi
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi
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