
 
 

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun!  

Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ke 26.8. klo 10.00  
• Paikka: Joukahaisenkatu 3, auditorio Beta 
• Ryhmätunnus: PKONTS20 
• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Orientaatiopäivien ohjelma 
 koulutusalan ja henkilökunnan esittelyt 
 korkeakouluopiskelun erityispiirteet  
 HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma 
 erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen 
 ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset, 

turvallisuus 
 lukujärjestys ja syksyn opintojaksot 

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan 

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone 
koulupäivien aikana. Konetekniikan opintoihin suosittelemme Turun ammattikorkeakoulun 
yleisohjeen 2. vaihtoehtoa. 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve 
opiskelussa 

Opintojen hyväksilukeminen 

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko niissä 
joitakin hyväksi luettavia opintoja. 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/68/e2/68e26e4f-0a6f-4b6b-badf-40dc644fa4be/ohje_omakoneopiskelussa_2020_fi.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/68/e2/68e26e4f-0a6f-4b6b-badf-40dc644fa4be/ohje_omakoneopiskelussa_2020_fi.pdf


 
 
Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja  
Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi  
Tavoitettavissa 19.6. asti ja jälleen 17.8. alkaen 

Opettajatuutorit 
Piia Pesso piia.pesso@turkuamk.fi 
Tavoitettavissa 12.6. asti ja jälleen 17.8. alkaen 
Sirpa Niittymäki sirpa.niittymaki@turkuamk.fi 
Tavoitettavissa 19.6. asti ja jälleen 17.8. alkaen 

 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onneksi olkoon, sinut on valittu opiskelemaan konetekniikkaa Turun ammattikorkeakouluun! 
 
Opiskelu alkaa keskiviikkona 26.8.2020 klo 10:00 ICT-city:ssä, osoitteessa Joukahaisenkatu 3, Turku. 
Ensimmäisinä opiskelupäivinä me tuutorit olemme kanssasi alusta alkaen opastamassa ja auttamassa.  
Me vertaistuutorit olemme suunnitelleet teille pientä vapaaehtoista iltaohjelmaa keskiviikko-, torstai- 
ja perjantai-illoiksi, joten suosittelemme varaamaan nuo vapaaksi. Iltaohjelmaan kuuluu 
vapaamuotoista toisiin tutustumista ja rentoa illanviettoa. 
 
Ensimmäisenä päivänä olemme 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.  
 
Aikataulut 
 
Keskiviikko 26.8.  10:00–16 ICT-city 
Torstai 27.8.  08:15–16 ICT-city 
Perjantai 28.8.  11:00– Assarin Ullakko 
Iltaohjelmien tarkempi aikataulu selviää keskiviikkona 26.8. 
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Muista  

 Ole ajoissa! 
 Opiskelijaruokailu maksoi 2,60 € keväällä 2020. 
 Oma läppäri mukaan 
 Ota mukaasi muistiinpanovälineet sekä reipasta opiskelumieltä! 

 
 
Hyödyllisiä linkkejä:   Kotia etsiessä: 
www.turkuamk.fi  www.ovv.fi 
www.opiskelijakunta.net  www.vuokraovi.com 
www.kela.fi   www.oikotie.fi 
www.kide.app   www.tys.fi 
www.föli.fi   www.tvt.fi 
 
https://lukkari.turkuamk.fi/  
(Hakemalla lukkarista ryhmällä PKONTS20) 
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Voit aina ottaa meihin tuutoreihin yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää!  
 
Vertaistuutorit: 
  
Juha Nurmi  juha.nurmi1@edu.turkuamk.fi   
Patrik Nakari  patrik.nakari@edu.turkuamk.fi 
Jere Joki   jere.joki@edu.turkuamk.fi 
Maria Hurskainen maria.hurskainen@edu.turkuamk.fi  
Roope Sirppiniemi roope.sirppiniemi@ edu.turkuamk.fi 
Atte Rouvinen atte.rouvinen@ edu.turkuamk.fi 
Hung Nguyen  hung.nguyen1@edu.turkuamk.fi 
Jere Kujala  jere.kujala@edu.turkuamk.fi 
   
Tuutorivastaava  
Kristian Suominen kristian.suominen@edu.turkuamk.fi  

 
Opettajatuutorit: 
 
A- ryhmä 
Sirpa Niittymäki sirpa.niittymäki@turkuamk.fi 
 
B- ryhmä 
Piia Pesso  piia.pesso@turkuamk.fi 
 
Ryhmäjako selviää keskiviikkona 26.8. 
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