
 
 

TUOlaisia ovat kaikki opiskelijakunnan jäsenet ja TUO-yhteisöön
kuuluvat opiskelijat! 

 
Opiskelijakunta on joukko opiskelijoita, joka rakentaa parempaa

korkeakouluympäristöä päivittäin. Opiskelijakunta kokoaa
kaikkien alojen opiskelijat yhteen.

 
Tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun ja osaksi Suomen

parasta opiskelijayhteisöä! 
 

 

Tapahtumat 

Ota yhteyttä:
tuo@opiskelijakunta.net
www.opiskelijakunta.net 

Toimistomme löydät Lemminkäisenkadulta
ja jäsenpalvelupisteen EduCitystä. Salossa

ja Linnankadulla vierailemme
säännöllisesti. 

 
 

Opiskelijakunta & TUOlaiset

Järjestämme opiskelijoiden iloksi useita tapahtumia, joissa
pääset tutustumaan eri alojen opiskelijoihin –

tunnetuimpana Turun AMK:n suurin opiskelijatapahtuma
KNB eli Keltanokkabileet.

 
Jäsenemme saavat tapahtumistamme alennuksia, jotka

kattavat jäsenyyden hinnan nopeasti takaisin! 
 

Kaiken toimintamme ja tapahtumat toteuttaa opiskelijat,
eli mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan, niin liity

TUO-yhteisöön vaikka heti opintojen alussa!

Opiskelijakunnan jäsenenä saat käyttöösi lukuisat jäsenetumme.
Jäsenyytemme tarjoaa opiskelijatunnistetta kahdessa eri

mobiilisovelluksessa.
 

Jäsenemme saavat myös 10% -alennuksen opiskelijakunnan ylläpitämästä
kampuskaupasta, joka sijaitsee Educityllä jäsenpalvelupisteemme lomassa.

Kampuskaupasta löydät Turku AMK-hupparit ja paidat sekä TUOn
TUOtevalikoiman. 

Jäsenenä saat alennusta myös muiden opku+ opiskelijakuntien
tapahtumista.

 
 

Jäsenyys



TERVETULOA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUUN JA OSAKSI
SUOMEN PARASTA OPISKELIJAYHTEISÖÄ!

Ota yhteyttä:
tuo@opiskelijakunta.net
www.opiskelijakunta.net 

OPISKELIJOIDEN ÄÄNI

TUKI JA TURVA
Opiskelijakunnan toiminta koostuu nimensä

mukaisesti  opiskelijoista itsestään ja TUO-yhteisöön
kuuluukin jo yli 300 Turun AMKn opiskelijaa!  

Liittyminen TUO-yhteisöön tarjoaa mainion
tilaisuuden ottaa opiskeluajoista kaikki irti, sekä löytää

elinikäisiä ystäviä. 
 

Yhteisö tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi päästä
järjestämään tapahtumia, suunnittelemaan

opiskelijakunnan viestintää tai vaikka vaan satunnaisia
hengailuja! 

 
TUO-yhteisöön voit liittyä Facebookista!

KORVAAMATON YHTEISÖ

Teemme yhteisönä aktiivisesti työtä korkeakoulun
työryhmissä ja päättävissä elimissä AMK:n palveluiden ja
opetuksen kehittämiseksi, sekä laadun varmistamiseksi.

 
Lisäksi teemme yhteistyötä myös muiden opiskelija- ja

ylioppilaskuntien kanssa niin Turussa kuin valtakunnallisesti.
Jäsenenämme voit hyödyntää Turun Yliopiston

Ylioppilaskunnan tarjoamaa lakineuvontaa.
 

Teemme jatkuvaa vaikuttamistyötä  opiskelijoiden äänenä
esimerkiksi päättäjille ja opiskelijaterveydenhuollon

järjestäjille.
 

Ensimmäisen kontaktisi meihin saat
tuutorisi kautta. Tuutorit ovat tärkeä osa
yhteisöämme – koulutamme ja tuemme

tuutoreita, jotta sinun opiskelusi alkaisivat
mahdollisimman hyvin.

 
Sujuvan opiskeluajan takaamiseksi
opiskelijakunnan toimistolta löydät

asiantuntijoita, jotka tukevat ja auttavat
niin yksittäisiä opiskelijoita kuin muita

korkeakoulun yhdistyksiä
ongelmatilanteissa.



Pivon opiskelijakortti vaatii voimassaolevan opiskelijakunnan jäsenyyden sekä suomalaiset
verkkopankkitunnukset. Kuvan voit vaihtaa kaksi kertaa vuodessa.

 
Kun lataat Pivon opiskelijakortin ja tulet näyttämään sitä jäsenpalvelupisteelle saat valita

yhden kolmesta haalarimerkistä
 

 

Miten liityn opiskelijakuntaan?

Luo itsellesi käyttäjätunnukset verkkokauppaan
Etsi TUOn jäsenyydet valitsemalla yläpalkista "Jäsenyydet"
Valitse itsellesi sopivin jäsenyyskausi. Lukukausi on voimassa joko
syys- tai kevätlukukauden ja lukuvuosi koko lukuvuoden ajan.
Kirjaudu HAKA-tunnuksillasi. Näin varmistamme sinun olevan
läsnäoleva opiskelija. Voit liittyä jäseneksi vasta, kun olet saanut
tunnukset koululta.
Täytä liittymislomake
Lomakkeen täyttämisen jälkeen siirry maksamaan valitsemasi
jäsenyys

Jäseneksi liittyminen tapahtuu osoitteessa kide.app tai sovelluksessa.
 

1.
2.
3.

4.

5.
6.

 

Näin otat Pivon opiskelijakortin käyttöösi

Lataa Pivo puhelimeesi ja ota se käyttöön
verkkopankkitunnuksillasi
Valitse sovelluksesta Opiskelijakortti ja valitse TUO
Luo itsellesi kortti seuraamalla sovelluksen ohjeita

1.

2.
3.

Pivon
opiskelijakortista

löydät lukuisia
paikallisia sekä
valtakunnallisia
opiskelijaetuja

 
Onnistuneen maksusuorituksen jälkeen jäsenyytesi on voimassa

ja voit alkaa hyödyntämään jäsenetujasi!

Ota yhteyttä:
tuo@opiskelijakunta.net
www.opiskelijakunta.net 

Toimistomme löydät Lemminkäisenkadulta
ja jäsenpalvelupisteen EduCitystä. Salossa

ja Linnankadulla vierailemme
säännöllisesti. 

TUOn jäsenenä saat käyttöösi Pivon opiskelijakortin
Pivon käyttöönotto on helppoa!



Ota yhteyttä:
tuo@opiskelijakunta.net
www.opiskelijakunta.net 


