
  
  

 
  

 Insinööri (AMK), konetekniikka, 
PKONTK17, päiväopetus 
 
Onnittelut saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Konetekniikan 
insinöörikoulutukseen!  
 
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti 
heti paikan vastaanotettuasi.  
 
Sinun ryhmäsi tunnus on PKONTK17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista. 

 
Opintojen alkaminen  
 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 09.01.2017 klo 16.30 
Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditorio 131 Matildassa.  
 
Varsinaiset opintosi alkavat keskiviikkona 4.1.2017 klo 10.00 Sepänkadun toimipisteessä osoitteessa 
Sepänkatu 1, jossa vertaistuutorit ovat opastamassa pihalla. Opiskelupaikan vastaanottaneen on oltava 
tällöin paikalla. 
 
Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) -opintojaksolla keskiviikkona 
4.1.2017 klo 10.00. Tämä opintojakso kestää kaksi työpäivää (keskiviikko-torstai) ja sisältää 
perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana 
työskennellään 
 
Ke 4.1. klo 10.00 – 16.00 
To 5.1. klo 8.15 – 16.00. 
 
 

Muistilista  
 

 Polkuopiskelijoiden vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 09.01.2017 klo 16.30 
Ruiskadun toimipisteessä (Ruiskatu 8, Turku) auditorio 131 Matildassa.  

 Opinnot alkavat maanantaina 9.1.2017 klo 10.00, Ruiskatu 8.  
 Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi:  

- henkilöllisyystodistus  
- rokotustietolomake.  



  
  

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). Lasku lähetetään postitse ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun 
osoitteeseen. 
Mahdollinen peruutus on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) viimeistään tiistaina 23.8.2016 
avoimen AMK:n toimistoon. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2016 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  
 
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. 
 
 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijana ei ole mahdollista hakea hyväksi lukuja aiemmista 
opinnoista vaan hyväksi luvut on mahdollista tehdä vasta kun on päässyt tutkinto-opiskelijaksi 
(erillishaun tai yhteishaun kautta). 

 
Lisätietoja  
 
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 Lämsä, suunnittelija p. 044 9072 056 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (erillishaut), p. 044 9074 999 
 
Koulutuksen yhteyshenkilöt: 
Opinto-ohjaaja Marja-Liisa Mäkinen p. 050 5985870  
Koulutusvastaava Marko Kortetmäki p. 044 9072066  
Opintosihteeri opintotoimisto.sepankatu@turkuamk.fi  
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
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Tuutorien tervehdys  
 
Onneksi olkoon!  
Sinut on valittu opiskelemamaan konetekniikkaa Turun ammattikorkeakouluun!  
 
Opiskelu alkaa keskiviikkona 4.1.2017 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. Ensimmäisinä 
opiskelupäivinä me tuutorit olemme kanssasi alusta alkaen opastamassa ja auttamassa.  
 
Me vertaistuutorit olemme suunnitelleet teille pientä vapaaehtoista iltaohjelmaa keskiviikkoillaksi, 
joten suosittelemme varaamaan tuon illan vapaaksi, jos vain mahdollista. Iltaohjelmaan kuuluu 
vapaamuotoista toisiin tutustumista ja rentoa illanviettoa.  
 
Ensimmäisenä päivänä olemme ovella vastassa opastamassa sinua oikeaan paikkaan. 
Vertaistuutorit tunnistat tuutoripaidasta ja haalareista. Ensimmäisenä päivänä suosittelemme 
tulemaan jo hyvissä ajoin koululle, koska oikean paikan löytäminen vaatii hieman aikaa.  
 
Omalla autolla kulkevat  
Koulun ympäristössä parkkipaikkoja on todella vähän, joten varaudu siihen, että joudut jättämään 
auton kauemmas.  
 
Muista  

 
le ajoissa!  

.  
 
Huom! Liitythän myös konetekniikan aloittavien yhteiseen Facebook- ryhmään:  
PKONTK17  
Linkki: https://www.facebook.com/groups/1181012058619219/  
 
Hyödyllisiä linkkejä: Kotia etsiessä turvaudu näihin:  
www.turkuamk.fi www.tys.fi  
www.opiskelijakunta.net www.oikotie.fi  
www.kela.fi www.vuokraovi.com  
www.opiskelijabileet.fi www.ovv.fi  
www.frank.fi  
www.opka.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

Voit myös ottaa meihin tuutoreihin yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää: 
 
Vertaistuutorit:  
Marika Äijö Saska Männikkö  
marika.aijo@edu.turkuamk.fi saska.mannikko@edu.turkuamk.fi  
Valtteri Hartikainen Marcus Frimodig  
valtteri.hartikainen@edu.turkuamk.fi marcus.frimodig@edu.turkuamk.fi  
Markus Mäkinen Werner Lindell  
markus.makinen2@edu.turkuamk.fi werner.lindell@edu.turkuamk.fi  
 
Opettajatuutorit:  
Sirpa Niittymäki Piia Pesso  
sirpa.niittymaki@turkuamk.fi piia.pesso@turkuamk.f 


