
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 
osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 
korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  
Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#ExcellenceInAction 

Insinööri (ylempi AMK), kone- ja meriteknologia 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan YAMK kone- ja 
meriteknologian insinöörin polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Tutustuthan myös 
polkuopiskelijan oppaaseen Uusien opiskelijoiden sivulla: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-
opiskelu/uusille-opiskelijoille/polkuopiskelijat/ 

Opintojen aloitus 
• Aika: ma 13.1.2020, kahvitarjoilu klo 8.30 alkaen, tilaisuus alkaa klo 9.00 

• Paikka: ICT-City-rakennus (Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku), auditorio Alpha 

• Saapuminen: Pysäköintitilanne kampuksella on haasteellinen. Varaa saapumiseen riittävästi 
aikaa. Lisätietoa:   https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/ict-talo-
joukahaisenkatu/ 

• Ryhmätunnus: YKOMEK20  

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) ja tietokone 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Kevään ensimmäisten viikkojen luku-
järjestykset julkaistaan joulukuun aikana osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.  

13.1. klo 8.30–16.00: Opintosi alkavat kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden 
infotilaisuudella. Aamun keynote-puhujat sekä iltapäivällä tehtävät ryhmätyöt johdattavat opiskelijat 
ensimmäiseen kaikille master-opiskelijoille yhteiseen opintojaksoon Tulevaisuuden toimintaympäristöt. Tee 
ennen aloituspäivää seuraavan sivun ennakkotehtävä. 

Varaudu henkilöllisyyden todistamiseen. Saat samalla ateriaetukupongin. 

14.1. klo 9.00–16.00: Aamupäivällä kokoonnutaan koulutuksittain, käydään läpi opiskelussa tarvittavat 
tietojärjestelmät ja yleiset asiat sekä ryhmäydytään. Iltapäivällä jatkuu Tulevaisuuden toimintaympäristöt 
-opintojakso AMK:n tutkimusryhmien esittelyllä. 
 
Kevään 2020 lähipäivät ovat 13. –14.1., 10. –11.2., 9. –10.3., 6. –7.4., 27.4. ja 4. –5.5. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joka jakautuu lähiopetukseen ja etäjaksoihin. Lähiopetusta on 
tyypillisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. Lähiopetus on tärkeä osa opintoja. 
Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään opintojaksojen oppimistehtäviin, jotka tehdään joko 
itsenäisesti tai pienryhmissä.  

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Timo Tolmunen timo.tolmunen@turkuamk.fi 
Koulutuksen tutoropettaja Merja Peltokoski merja.peltokoski@turkuamk.fi 
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Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi   
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@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 

puh. 02 26336109 (puhelinaika tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
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Lähipäivään 13.1. liittyvä ennakkotehtävä 
 
Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 
toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 13.1.2020. Aloituspäivässä kuullaan 
vierailijoiden luentoalustuksia tulevaisuuden työstä ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä mega-
trendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan. 

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä: 

• Kiiski Kataja, Elina 2016. Megatrendit. Tulevaisuus tapahtuu nyt. Helsinki: Sitra. 
https://media.sitra.fi/2017/02/23211717/Megatrendit_2016.pdf 

• Sitra 2017: Megatrendit 2017 https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/ 
• Sitra 2018: Megatrendikortit https://media.sitra.fi/2018/09/03142041/megatrendikortitwebfin31-

08-2018.pdf. 
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