
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Prosessi- ja 
materiaalitekniikka, päivätoteutus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Prosessi- ja 
materiaalitekniikan insinöörikoulutukseen. Koulutuksessa on mahdollista erikoistua bio- ja 
elintarviketekniikkaan sekä materiaali- ja kemiantekniikkaan. 

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

Sinun opiskelijaryhmäsi tunnus on PPROMS18. 

Opintojen alkaminen 
Opintosi alkavat keskiviikkona 29.8.2018 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 (keskiviikko-perjantai) ja sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja 
työyhteisönä. Ohjelmaa on päivittäin klo 10–16 (pe klo 9-16) ja lisäksi on vapaaehtoista, mutta 
suositeltavaa iltaohjelmaa klo 18 alkaen. Opintojaksoon kuuluu myös osallistuminen Boostcamp 
tapahtumaan 1.-2.10, joka kestää 24 h (yön yli).  

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. 
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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. 

Kemian valmentavat opinnot (Johdatus kemiaan) 
Kaikkien prosessi- ja materiaalitekniikan uusien opiskelijoiden oletetaan osaavan perusteet kemiasta: 
Katso tarkempi kuvaus kemian perusosaamisesta. 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. Opintojaksosta saa kaksi opintopistettä tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. 

Opintojakso Johdatus kemiaan on mahdollista suorittaa avoimen AMK:n kautta ilman erillistä maksua 1.8.–
30.8. välisenä aikana verkon välityksellä. Lisätietoja opintojaksosta saa Taina Hoviselta 
(taina.hovinen@turkuamk.fi).  

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu avoimen AMK:n kautta. Yhteystiedot. Kohdasta 
”Ilmoittautuminen” löydät linkin sähköiselle lomakkeelle, jolla ilmoittaudut opintojaksolle. Opintojakson 
nimi on Johdatus kemiaan ja sen tunnus on 5021229. Valitse maksutavaksi 15 €/op (opintojakson 
suorittamisesta ei peritä maksua), jotta pääset lomakkeella eteenpäin.  

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut)

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
saman alan aikaisempia korkeakouluopintoja ja haluat hyödyntää niitä tässä tutkinnossa, toimita niistä 
tieto sähköpostilla viimeistään 15.8 mennessä: taina.hovinen@turkuamk.fi 

Opiskelumateriaaleista 
Tarvitset seuraavat kirjat heti ensimmäisellä opiskeluviikolla: 

• Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio, Tekniikan Kemia, Edita, 2018
• Hänninen, Ruismäki, Seikola, Slöör, Laboratoriotyön perusteet, Edita 

https://link.webropolsurveys.com/S/3A046E17431DB953
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/tab/tab/sea?opettap_id=24043674&stack=push
mailto:taina.hovinen@turkuamk.fi
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/avoin-ammattikorkeakoulu/
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Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Turun ammattikorkeakoulussa on siirrytty mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. 

 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman koulutuksesi 
suositus on hankkia laadukas peruslaite. 

Käyttäjätunnukset 

Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen ensimmäistä opiskelupäivää verkkopankkitunnuksillasi: Linkki. Jos 
aktivointi ei jostain syystä onnistu, saat käyttäjätunnukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. 

Muistilista 
• Täytä luonnontieteiden taustakysely. 
• Suosittelemme osallistumista Johdatus kemiaan opintojaksolle (1.8.-30.8.2018), jos et ole 

suorittanut lukiota tai vain yhden kurssin kemiaa lukiossa. 
• Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 29.8.2018 klo 10.00. Lemminkäisenkatu 30.  
• Varaudu osallistumaan Boostcampille (24 h tapahtuma) 1.-2.10.2018. 

 

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Taina Hovinen 
Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 
 

  

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://id.turkuamk.fi/frontpage
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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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! 

Lauri Renholm ja Eero Kairittu 

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. 




