Kulttuurialan (taiteen uudet kontekstit) YAMK -tutkinto
Master School -opinnoissa
Päivitetty 19.8.2020
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Alta löydät ohjeet oman ryhmäsi
opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
Aloitusaika: 31.8.2020 klo 9 (Zoom-yhteys avautuu klo 8.30)
Paikka: Zoom-yhteydellä osoitteessa https://turkuamk.zoom.us/j/64449143496
Ryhmätunnus: YTAUKS20
Ota mukaan ensimmäiseen lähiopetuspäivään eli 1.9.2020 henkilöllisyystodistus (esim.
ajokortti tai passi).
•
•
•
•

Syyskuun lähiopetuspäivien ohjelma
Turun ammattikorkeakoulun Master School -koulutusten yhteinen aloitus maanantaina
31.8.2020 Zoom-yhteyden välityksellä
Klo 8.30 Zoom-yhteys (https://turkuamk.zoom.us/j/64449143496) avautuu, tule hyvissä ajoin linjoille
ja testaa yhteytesi
Klo 9–11 Yhteinen avajaistilaisuus (englanniksi), ks. erillinen ohjelma liitteenä
Klo 11–12 Lounas
Klo 12–14.30 Tulevaisuuden toimintaympäristöt: työskentelyä monialaisissa ryhmissä Sitran
megatrendikorteilla (oman ryhmäsi Zoom-linkki ilmoitetaan sinulle sähköpostitse etukäteen)
Klo 14.30–15 Kahvitauko
Klo 15–16.30 Oman koulutuksen aloitusinfo: opiskelukäytännöt, digitaaliset oppimisympäristöt ja
työkalut (Zoom-yhteys: https://turkuamk.zoom.us/j/66363925580)

Taideakatemian YAMK-koulutusten ensimmäiset lähiopetuspäivät
Tiistai 1.9.
(Lemminkäisenkadun kampus,
opetustila B338, B-siiven 3. krs)
Ammatillisen elämäkertaprosessin käynnistys /
digitarinatyöpaja
Klo 9–12 Tutustuminen,
ammatillisen elämäkertaprosessin sekä digitaalisen
tarinankerronnan esittely
(lounas)

Keskiviikko 2.9.
(Lemminkäisenkadun kampus,
opetustila B338, B-siiven 3. krs)
Digitarinatyöpaja jatkuu
Klo 9–12 WeVideon esittely ja
oman digitarinan editointia
Lounas
13–17 Digitarinoiden editointi
valmiiksi ja tarinoiden
katsominen yhdessä

Torstai 3.9.
(Linnankadun kampus,
Linnankatu 60)
Klo 9–12 Kehittämistyön
menetelmät ja suunnittelu
(Opetustila: auditorio LIN_AU05)
Lounas
Klo 13–16 Taiteen uudet
kontekstit (Opetustila: auditorio
LIN_AU05)

Klo 13–17 Digitarinoiden
käsikirjoitusten työstäminen ja
kertojanäänten tallentaminen

Lukuvuoden 2020–2021 lähiopetuspäivät
Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa
työn ohessa 1,5 vuodessa. Tämä tarkoittaa keskimäärin 4 opintopistettä kuukaudessa (1 op = 27 tuntia
opiskelijan työtä). Pakolliset lähiopetuspäivät ovat vain pieni osa opintoja. Niiden välissä opiskellaan
itsenäisesti monimuotoisia opiskelumenetelmiä hyödyntäen, eli muun muassa verkkooppimisympäristöissä sekä erilaisissa projekteissa.
Taiteen uudet kontekstit -koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa, ja
yleensä ne ovat maanantai ja tiistai. Koronatilanteen vuoksi syyslukukauden lähipäivät muutetaan
syyskuun opetuspäiviä 1.–3.9.2020 lukuun ottamatta etäyhteydellä toteutettaviksi.
Taiteen uudet kontekstit -koulutuksen lähiopetuspäivät lukuvuonna 2020–2021:
•
•
•
•

elo-syyskuu: 31.8.–3.9.2020 (huom. 4 päivää)
lokakuu: 5.–6.10.2020 (etänä)
marraskuu: 2.–3.11.2020 (etänä)
joulukuu: 7.–8.12.2020 (etänä)

•
•
•
•
•
•

tammikuu: 18.–19.1.2021 (19.1. illalla vapaaehtoinen opinnäytetyöiltama-tapahtuma)
helmikuu: 8.–9.2.2021
maaliskuu: 8.–9.3.2021
huhtikuu: 12.–13.4.2021
toukokuu: 10.–11.5.2021
kesäkuu: 7.–8.6.2021

Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Taide uusissa konteksteissa

1. Mieti ja kirjaa omaa osaamistasi ja työuraasi tähän saakka: Millaisia teemoja olet
käsitellyt työssäsi? Mitä työtapoja olet käyttänyt? Kenen kanssa olet työskennellyt
(millaisten yhteisöjen ja/tai kohderyhmien)?
2. Mieti ja kirjaa, mitä kohti haluat koulutuksen aikana suunnata: Millaisia teemoja
haluat käsitellä? Mitä kysymyksiä selvittää? Mistä alasta, yhteisöstä ja/tai tekijästä
haluat ottaa selvää?

Tehtävä 2. Valmistaudu syyskuun lähiopetuspäivien digitarinatyöpajaan seuraavalla tavalla:
• Tuo mukaan itsellesi merkityksellinen valokuva (paperikuva tai digitaalinen), ja varaudu

kertomaan siitä muille Taideakatemian YAMK-koulutusten opiskelijoille.
• Valitse ja tuo mukanasi omasta ammatillisesta polustasi, kasvustasi ja valinnoistasi
kertovia valokuvia (ja muuta materiaalia) vuosien varrelta, esim. lapsuuden
ammattiunelmiin liittyviä kuvia, kuvia koulu- ja opiskeluvuosista sekä 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.
• Ota mukaan kannettava tietokone (nimenomaan läppäri, ei tabletti). Varmista, että
koneellesi on asennettuna Google Chrome -selainohjelma. Käytämme videoeditointiin
selainpohjaista videoeditointisovellusta (WeVideo), joka toimii parhaiten Chromessa.
• Muistathan aktivoida oman Turun AMK:n käyttäjätunnuksesi ennen lähijaksoa, jotta
pääset kampuksen langattomaan verkkoon.
• Ota mukaan kuulokkeet sekä erillinen hiiri, joka helpottaa tarkkuutta vaativaa
työskentelyä.

• Mikäli äänen tallentaminen on sinulle tuttua ja omistat äänitallentimen, ota se mukaan.

Muussa tapauksessa voit käyttää ohjaajien työpajaan tuomia Zoom-äänitallentimia.

Tehtävä 3. Perehdy opiskeluun Turun AMK:ssa sekä opetuksessa hyödynnettäviin IT-järjestelmiin
itsenäisesti Digistartti-materiaalin avulla. Digistartin löydät itslearning-oppimisympäristöstä
(https://turkuamk.itslearning.com), jonne pystyt kirjautumaan elokuussa aktivoituasi
käyttäjätunnuksesi.
Tehtävä 4. Tulevaisuuden toimintaympäristöt

Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden
toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 31.8.2020. Aloituspäivässä
orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista
omaan työhön ja ammattialaan.
Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
Sitra 2020: Megatrendikortit. https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
Sitra 2020. Megatrendit 2020. https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

Majoittuminen Turussa

Majoituspalveluja Turun alueella tarjoavat monet hotellit ja hostellit, kuten esimerkiksi Linnankadun
kampusrakennuksen läheisyydessä Laivahostel S/S Bore http://www.turkuai.fi/hostelbore.
Taideakatemian YAMK-koulutusten lähiopetuspäivät pidetään pääsääntöisesti Linnankadun
kampuksella (elo–syyskuun ensimmäisiä lähipäiviä lukuun ottamatta). Linnankadun kampuksen
opiskelija- ja henkilökuntaruokalat Muusa ja Sigyn ovat yleensä auki arkisin. Lisäksi lähistöllä on
muita ruokapaikkoja, esim. ravintola Rantakerttu http://www.rantakerttu.fi/. Myös Lemminkäisenkadun
kampuksella on opiskelija- ja henkilökuntaravintola.

Lisätietoa

Tarvittaessa voit tiedustella lisätietoja opettajatuutoriltasi: ilona.tanskanen@turkuamk.fi . Opettajat
palaavat lomalta 10.8.2020 alkaen. Yleisistä opintoja koskevista asioista saat tietoja
opintotoimistosta: opintoasiat@turkuamk.fi.
Seuraa sähköpostiasi: saat viestin opettajatuutoriltasi viikolla 34. Muista tarkastaa myös roskapostit,
jos viestiä ei kuulu; viesti on voinut ohjautua sinne.

