
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Prosessi- ja 
materiaalitekniikka, päivätoteutus 
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutuksen 
polkuopintoihin! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Sinun opiskelijaryhmäsi tunnus on PPROMS17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi 
SoleOPSista. 

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 (pääaula). 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1-opintojaksolla. Tämä opintojakso kestää kolme 
työpäivää (maanantai-keskiviikko) ja sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa 
ja työyhteisönä. Ohjelmaa on päivittäin klo 10–16 ja lisäksi iltaohjelmaa klo 18 alkaen. Opintojaksoon 
kuuluu myös osallistuminen Boostcamp tapahtumaan 4.-5.9, joka kestää 24 h (yön yli).  

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen. 

 

Polkuopintojen maksut 
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 2017 polkuopintojen osalta viimeistään keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä 

peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme 

koko 200€ lukukausimaksun. Peruuta osallistumisesi tästä Polkuopiskelija ei ole oikeutettu 

opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=8357430&ryhmtyyp=1&lukuvuosi=2888433&stack=push
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osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista Turun ammattikorkeakoulu on 10 

000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme 

käytännön huippuosaajia. #ExcellenceInAction polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei 

ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 

opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. 

 

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Taina Hovinen 
Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 
 
Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. Otathan 
rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.   
 
Avoimen henkilöstö: Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515  
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818  
Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 

Mikä on Boostcamp? 
Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä sekä saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan 
yhdessä ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä kuin 
oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h. Kuljetukset hoidetaan yhteiskuljetuksella ja leirillä on 
täysihoito. Boostcampille tarvitset mukaan sään mukaiset vaatteet, lakanat, henkilökohtaiset hygienia- 
tarvikkeet ja uimapuvun. 

 

Luonnontieteiden taustakysely 
Opiskelijat tullaan jakamaan ryhmiin aikaisempien luonnontieteiden opintojen perusteella (pitkä vai lyhyt 
matematiikka, fysiikan opinnot, ammatillinen tutkinto, kaksoistutkinto). Siksi on äärimmäisen tärkeää, että 
käyt täyttämässä kyselyn: Linkki kyselyyn. 

 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
https://www.lyyti.in/Kemiantekniikan_koulutustaustakysely2_4173
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Kemian valmentavat opinnot 

Kaikkien prosessi- ja materiaalitekniikan uusien opiskelijoiden oletetaan osaavan perusteet kemiasta: 
Katso tarkempi kuvaus kemian perusosaamisesta (toteutussuunnitelma). Jos et koe osaavasi linkissä 
kuvattuja asioita, sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojakso, joka valmentaa sinua kemian 
ammattikorkeakouluopintoihin. Opintojakson suorittaminen helpottaa sujuvaa opintojen aloittamista 
Turun AMK:ssa. Suosittelemme tätä mahdollisuutta erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet 
lukiota tai suorittaneet vain yhden kurssin kemiaa lukiossa. 

Tutkinto-opiskelijoiden sekä polkuopiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintojakso avoimen AMK:n 
kautta maksutta 20.7.–20.8. välisenä aikana verkon välityksellä. Lisätietoja opintojaksosta saa Taina 
Hoviselta (taina.hovinen@turkuamk.fi). 

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu avoimen AMK:n kautta ilmoittautumislomakkeella (lisää tähän 
linkki ilmoittautumislomakkeelle). Opintojakso suoritetaan täysin verkossa, mutta opintojaksolle 
osallistuminen edellyttää käyttäjätunnusten noutamista henkilökohtaisesti avoimen AMK:n toimistosta 
(Joukahaisenkatu 3A, Turku). 
https://www.lyyti.fi/reg/Ilmoittautuminen_Kemian_valmentaviin_opintoihin_7728 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@turkuamk.fi. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
saman alan aikaisempia korkeakouluopintoja, niin toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8 
mennessä: taina.hovinen@turkuamk.fi 

 
 

Opiskelumateriaaleista 
Tarvitset seuraavat kirjat heti ensimmäisellä opiskeluviikolla: 

 Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio, Tekniikan Kemia, Edita 
 Hänninen, Ruismäki, Seikola, Slöör, Laboratoriotyön perusteet, Edita 

Opinnoissasi tarvitset oman kannettavan tietokoneen; katso erillinen ohje. 

 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=21971758&opettap_kohde=&soleid=048cfc40fe85b1d2ccf05e5a784c0395
file:///C:/Users/kkivima/Downloads/taina.hovinen@turkuamk.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Ilmoittautuminen_Kemian_valmentaviin_opintoihin_7728
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Muistilista 
 Täytä luonnontieteiden taustakysely. 
 Suosittelemme osallistumista kemian valmentaviin opintoihin, jos et ole suorittanut lukiota tai 

vain yhden kurssin kemiaa lukiossa. 
 Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00. Lemminkäisenkatu 30.  
 Varaudu osallistumaan Boostcampille (24 h tapahtuma) 4.-5.9.2017. 
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Vertaistuutorien tervehdys   
 

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Lemminkäisenkadulle! 

Kemiantekniikka on nyt uusi mukava kotisi seuraavan neljän vuoden ajan. Meillä opiskelu tarjoaa haastavat 
ja mielenkiintoiset opiskeluvuodet, joista ei toimintaa puutu. Rankan opiskelun vastapainoksi Elba ja muut 
koulutusalayhdistykset järjestävät kaikenlaista toimintaa pitkin vuotta, heti orientoivilta päiviltä alkaen. 
 
Suosittelemme osallistumaan aktiivisesti ja avoimin mielin erilaisiin illanviettoihin ja tapahtumiin. Niistä 
löydät mahtavia tyyppejä ja saat uusia kokemuksia. Elban toimiston ollessa auki, tule rohkeasti sisään 
tapaamaan muita opiskelijoita ja juomaan vaikka kahvia huokeaan hintaan.  

Sen suuremmitta puheitta, annamme kemiantekniikan käsikirjan puhua puolestaan: ERILLINEN OPAS. 

Tervetuloa elbaanialaisten mahtavaan ja tiiviiseen 
joukkoon, meiltä ei menoa ja meininkiä puutu! 

Niko Huhtinen ja Lauri Renholm 

Tuutorivastaavat 

 

Ps. Jokainenhan jo tietää keitä ne tuutorit on! Muistakaa, 
että he kaikki ovat täällä teitä varten. Jos mielessä on 
jotain, johon ei vastausta löydy kemiantekniikan 
käsikirjasta, niin nykäise viininpunalahkeista hihasta. He 
pystyvät ratkaisemaan isommankin ongelman, ja elleivät 
pysty, osaavat ainakin kertoa kuka pystyy. 

 


