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

Johdatus AMK-matematiikkaan  
-verkkokurssi 
Tervehdys sinulle, Turun ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hyväksytylle! 
 
Turun ammattikorkeakoulun matematiikan opettajat haluavat tarjota sinulle mahdollisuutta 
vahvistaa ammattikorkeakoulumatematiikassa pärjäämiseen vaadittuja matematiikan 
perustaitoja verkkokurssina jo kesän aikana ennen varsinaisen opiskelun alkamista. 
 
Vuosien kokemuksella opettajamme ovat havainneet monella opiskelijalla olevan puutteita 
perusmatematiikan taidoissa. Ammattikorkeakoulun matematiikan opintojaksoilla perusasioiden 
opettamiseen ja harjoitteluun on kuitenkin hyvin vähän aikaa, koska pitäisi ripeästä päästä 
harjoittelemaan oman ammattialan matematiikassa vaadittuja taitoja. Tarjoamamme itsenäinen 
verkko-opintojakso antaa sinulle riittävät perusvalmiudet ammattikorkeakoulun matematiikan 
opintojaksoille. 
 
Verkkokurssi pitää sisällään seuraavat osiot: 

 Alkutesti oman osaamisen kartoittamiseksi 
 Luvut ja laskutoimitukset 
 Murtoluvut 
 Potenssit, neliöjuuri ja polynomit 
 Ensimmäisen asteen yhtälöt 
 Prosenttilaskenta 
 Toisen asteen yhtälöt 

 
Jokaisessa osiossa on tiivistettyä teoriaa, esimerkkejä, linkkejä aiheen opasvideoihin, 
harjoitustehtäviä ja osaamista mittaava testi.  
 
Tekniikan ja liiketalouden opiskelijoiden olisi suositeltavaa suorittaa kaikki osiot.  
Terveysalalla suositeltavaa on suorittaa viisi ensimmäistä osiota (toisen asteen yhtälöt voi jättää 
suorituksesta pois).  
 
Verkko-opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija voi hakea suorituksen osaksi vapaasti 
valittavia opintojaan 1-3 opintopisteen laajuisena koulutuksesta riippuen.  
 
Opintojakson rekisteröitymisohjeet löydät seuraavilta sivuilta.  
 

Opiskelun iloa toivottavat, 
Hannele Kuusisto (terveysala ja tekniikan monimuoto), Tuire Tuominen (tekniikka) 
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Ohjeet rekisteröitymiseen ja kurssin suorittamiseen opintojaksolla  
Johdatus AMK-matematiikkaan 
 
1. Kirjautuminen opintojaksolle 

 
 Mene osoitteeseen https://tuas.mrooms.net/  
 Valitse sivun alaosasta kohta Create new account (kuva alla) 

 
 

 Luo itsellesi uusi käyttäjätunnus. Voit käyttää mitä tahansa henkilökohtaista, voimassa 
olevaa sähköpostiosoitetta. Salasanan täytyy sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numero ja 
erikoismerkki!  

 Kirjoita etu- ja sukunimeksi oikea, oma nimi, jotta opintojakson suorituksia arvioivat 
opettajat voivat varmistua henkilöllisyydestäsi ja saat varmemmin anottua suorituksen 
osaksi vapaasti valittavia opintojasi. 

 Tarkemmat kuvat tunnuksen luonnin tiedoista alla. 

 

https://tuas.mrooms.net/
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 Paina lopuksi Create my new account. 
 Sinulle tulee antamaasi sähköpostiin tunnuksen aktivointiviesti. Tarkista sähköpostisi ja 

aktivoi tunnus napsauttamalla viestissä olevaa linkkiä (kuva alla). Jos viestiä ei näy 
Saapuneet-laatikossa, muista tarkistaa myös Roskaposti ja/tai mahdollinen 
Tarpeettomat/Tarjoukset -kansio. 
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 Tunnuksen aktivoinnin jälkeen voit aina jatkossa kirjautua oppimisympäristöön 
osoitteessa https://tuas.mrooms.net/ kirjoittamalla tunnukseesi liitetyn 
sähköpostiosoitteen ja itselle valitsemasi salasanan. Jos unohdat salasanan, voit tilata 
uuden alla kirjautumisen alla olevasta linkistä. 

 
 

https://tuas.mrooms.net/
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 Kun kirjaudut sisälle oppimisympäristöön, näet suoritettavan kurssin otsikon Featured 
courses alla (kuva alla). Napsauta kurssin linkkiä (Johdatus AMK-matematiikkaan). 

 
 

 Seuraavaksi näet kurssin opettajat ja sinulta kysytään kurssiavain. Se on MAT_kesa19. 
Kirjoita kurssiavain kohtaan Enrolment key ja napsauta Enrol me (kuva alla). 

 
 

 Nyt olet mukana kurssilla! 
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2. Toiminta kurssilla 
 

 Pääset aina oppimisympäristön työpöydälle napsauttamalla linkkiä My Courses. 
Työpöydän kautta pääset käsiksi oman profiilisi asetuksiin (Profile) sekä kirjautumaan 
ulos oppimisympäristöstä (Log out) 

 

 
 

 
 Voit vaihtaa kielen suomeksi napsauttamalla Profile > Preferences > Preferred Language. 

 

 
 

 
 Pääset kurssin etusivulle napsauttamalla kurssia Johdatus AMK-matematiikkaan. Kurssin 

etusivulta löydät kurssin suoritusohjeet ja linkin alkutestiin. Lue suoritusohjeet huolella! 
 Etusivun vasemmasta reunasta löydät kaikki kurssin osiot ja pääset tarkastelemaan 

osioiden sisältöjä ja materiaaleja (kuva alla). 
 Etusivun alareunasta löydät kurssin opettajat. Voit lähettää viestin opettajalle, mutta 

kesälomista johtuen vastaus voi tulla pitkälläkin viiveellä. Viestien keskittämiseksi ole 
yhteydessä vain kurssin vastuuopettajaan Hannele Kuusistoon. Kiireellisissä tapauksissa 
voit lähettää Hannelelle myös sähköpostia osoitteeseen hannele.kuusisto@turkuamk.fi.   

mailto:hannele.kuusisto@turkuamk.fi
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 Jos joskus ”eksyt” jonnekin alasivulle, pääset kurssin etusivulle aina yläpalkissa näkyvästä 
polusta (kuva alla). 

 
 

Opiskelun iloa! 
 


