
 

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

Kulttuurialan YAMK, Taiteen uudet kontekstit 

YTAUKS18, monimuotokoulutus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa Turun AMK:n Taideakatemiassa, ja mukaan kehittäjäyhteistyöhömme! 

Tässä kirjeessä on tietoa opintojen aloituksesta ja lähipäivien aikatauluista sekä ohjeet ensimmäiselle 
lähijaksolle valmistautumiseen (ennakkotehtävä). Tutustuthan näihin huolellisesti heti paikan 
vastaanotettuasi. Saat vielä elokuun puolivälissä, perjantaihin 17.8. mennessä, tuutor-opettajaltasi 
kirjeen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tuutoropettaja on tavoitettavissa 14.8. alkaen. 

Sinun ryhmäsi tunnus on YTAUKS18. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista: 
https://ops.turkuamk.fi/ 

 

Opintojen alkaminen  
 
Aloitamme yhteisen työskentelymme neljän päivän intensiivijaksolla 3.–6.9.2018. Tästä kaksi päivää 3.–
4.9. vietämme yhdessä Media- ja kulttuuriyrittäjyysopiskelijoiden kanssa aloitusleirillä Seilin saaressa (ks. 
https://www.visitseili.fi). Oppilaitos maksaa opiskelijoiden majoittumisen Seilissä. Opiskelijoiden 
maksettavaksi tulevat ruokailut Seilissä (tulopäivänä päivällinen ja iltapala, lähtöpäivänä aamiainen ja 
lounas), yht. 42 euroa/hlö, sekä edestakainen yhteysalusmatka 35 euroa/hlö. Uskomme, että kokemus on 
jokaisen euron arvoinen! Mikäli kustannus on sinulle ylivoimainen, olethan asiasta yhteydessä 
koulutuksesi tuutoropettajaan hyvissä ajoin. 

 

Syyskuun intensiivijakson aikana  

- perehdymme koko Turun AMK:n YAMK-kontekstiin koulutusten yhteisessä aloituksessa 

- tutustumme toisiimme sekä opintojen tavoitteisiin, sisältöihin ja työskentelytapoihin 

- käynnistämme opintoihin sisältyvän ammatillisen elämäkertaprosessin 

- tutustumme verkko-oppimisalusta Optimaan sekä muihin opintojen aikana käytettäviin 
digitaalisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin 

- käynnistämme seuraavat opintojaksot: Tutkimus- ja kehittämismenetelmät, Ammatillinen 
elämäkertaprosessi ja Taide uusissa konteksteissa  
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Aikataulu: 
 
Maanantai 3.9.  

Klo 8.30–10 Turun AMK:n kaikkien yamk-koulutusten yhteinen aloitus (Lemminkäisenkatu 30, pääaula). 

Klo 10.05 Kokoontuminen Lemminkäisenkatu 30:n pääoven ulkopuolelle –> siirrymme yhdessä 
aloitusleiripaikkaan Seilin saareen (bussi 60 keskustaan n. klo 10.10 Turun AMK:n viereiseltä pysäkiltä –> 
lautta Turun keskustasta Aurajoesta osoitteesta Läntinen rantakatu 37) 

Klo 11–13 Yhteysalusmatka Seilin saareen. Retkilounas ja kevyttä tutustumisohjelmaa. Huom! Varaathan 
lounaseväät mukaasi; yhteysaluksella on vain kioski. 

Klo 13–13.30 Majoittuminen 

Klo 13.30–17 Tutustumista, ryhmäytymistä, ammatillisen elämäkertaprosessin käynnistäminen 
kirjoittaen 

Klo 17 Päivällinen   

Klo 18 Ohjattua ja vapaamuotoista illanviettoa, saunomista ym. 

Klo 21 Iltapala 

 

Tiistai 4.9.  

Klo 8–9 Aamupala 

Klo 9–13 Oman ammatillisen digitarinan työstämistä 

Klo 13 Lounas (huom! tavarat kasaan ja huoneet tyhjiksi!) 

klo 14–16 Digitarinoiden julkaisu ja jakaminen ryhmän kesken 

Klo 16.30–18.30 Yhteysalusmatka takaisin Turkuun 

 

Keskiviikko 5.9. Paikka: Linnankatu 54 (Taideakatemia) 

Klo 9–12 Opiskelukäytännöt, digitaaliset oppimisympäristöt ja työkalut (H319/330) 

(lounas) 

Klo 13–17 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (H319/330) 

 

Torstai 6.9. Paikka: Linnankatu 54 (Taideakatemia) 

Klo 8-12 Taiteen uudet kontekstit (H319/330) 

 (lounas) 

Klo 13-16 Taiteen uudet kontekstit (H319/330) 
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Opiskelu ja lähipäivät 
 
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. 
 
Koulutuksen lähipäivät ovat seuraavat: 
 
Syksy 2018 
 

Kevät 2019 

3.–6.9.2018 8.–9.1.2019 
1.–2. 10.2018 4.–5.2.2019 
5.–6.11.2018 4.–5.3.2019 
4.–5.12.2018  1.–2.4.2019 
 6.–7.5.2019 
 3.–4. 6.2019 

 
 
 
 

Valmistautuminen ensimmäiselle lähijaksolle 
 
 
Valmistautuminen aloitusleiriin: 
 

 Tuo mukaan itsellesi merkityksellinen valokuva (paperikuva tai digitaalinen) ja varaudu 
kertomaan siitä muulle ryhmälle.  

 Valitse ja tuo mukaan omasta ammatillisesta polustasi, kasvustasi ja valinnoistasi kertovia 
valokuvia (tai muuta materiaalia) vuosien varrelta, esim. lapsuuden ammattiunelmiin liittyviä 
kuvia, kuvia koulu-ja opiskeluvuosista ja kuvia työpaikoiltasi. Kuvia olisi hyvä olla 20–30. Tuo 
kuvat valmiiksi digitaalisessa muodossa muistitikulla tai kannettavalla tietokoneellasi. Kuvia 
käytetään omasta ammatillisesta polustasi kertovan digitarinan materiaalina. 

 
 

Ennakkotehtävät syyskuun lähijakson työskentelyä varten 

Ennakkotehtävä Ammatillinen elämäkertaprosessi -opintojaksoon: 
 
Lue alla ohjeistetut artikkelit. Pohdi lukiessasi ammatillista identiteettiäsi: millaisia asioita se sisältää? 
Pohdi myös osaamistasi suhteessa luettavana olevaan tausta-aineistoon: mitkä kompetensseistasi ovat 
vahvoja, mitkä sen sijaan kaipaavat kehittämistä? 
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 Lehikoinen, Kai 2013. Qualification framework for artists in artistic interventions. Teoksessa Joost 
Heinsius & Kai Lehikoinen (toim.) Training artists for innovation. Kokos-julkaisusarja 2/2014. 
Competencies for new contexts. Helsinki: Taideyliopisto, s. 49–63.  Saatavilla: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38879/Kokos_2.pdf?sequence=1 

 Lehikoinen, Kai 2014. Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: Taiteilijan identiteetti 
muutoksessa. Teoksessa Pekka Korhonen & Raija Airaksinen (toim.) Hyvä hankaus 2.0. toim. 
Kokos-julkaisusarja 1/2014. Helsinki: Taideyliopisto. 

 
Ennakkotehtävä Taiteen uudet kontekstit -opintojaksoon: 
 
  

1. Mieti omaa osaamistasi ja työuraasi tähän saakka: Millaisia teemoja olet työssäsi käsitellyt? Mitä 
työtapoja olet käyttänyt? Kenen kanssa olet työskennellyt (yhteisöt, kohderyhmät)?  Mieti mitä 
kohti haluat koulutuksen aikana suunnata: Millaisia teemoja haluat käsitellä? Mitä kysymyksiä 
selvittää? Mistä alasta, yhteisöstä ja/tai tekijästä saada selvyyttä?   
 

2. Tutustu Taiteen moniammatilliset kontekstit -teokseen. Teos on koottu Soveltavan taiteen YAMK 
–koulutuksesta valmistuneiden opinnäytetöistään kirjoittamista artikkeleista. Lue Johdanto (s. 1–
34) sekä 2 valitsemasi artikkelia. Valmistaudu keskustelemaan lukemastasi.  
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166470.pdf 

 
 

Majoittuminen Turussa ja ruokailu kampuksilla 
 
Huom! Älä varaa majoitusta maanantain ja tiistain 3.–4.9. väliseksi yöksi, koska silloin yövymme yhdessä 
aloitusleirillä Seilissä. 
 
Majoituspalveluja tarjoavat Turun alueella monet hotellit ja hostellit, kuten Linnankadun 
kampusrakennuksen läheisyydessä Laivahostel Borea http://www.hostelborea.fi / p. 040 843 6611. 
 
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. 
 
 
Iloa, intoa ja inspiraatiota yhteiseen työskentelyymme! 
 
 
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi ja YAMK-kouluttajatiimi 
 
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi 
Koulutusvastaava, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja 
liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi 
040 3550291 
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Lisätietoja 
Koulutusvastaavana ja tuutoropettajana toimii Liisa-Maria Lilja-Viherlampi 

Opinto-ohjaaja on Tuija Mäntsälä p. 050 5985223 

Opintotoimisto palvelee osoitteessa opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi

