
 

 

Kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan 
ylempi AMK, kulttuurihyvinvointi        
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tässä saat ohjeita yhteisestä 

aloituksesta ja opintoihin valmistautumisesta. Saat vielä sähköpostiisi ennen joulua tuutorin 

tervehdyksen ja yksityiskohtaiset ohjeet ennakkotehtävineen aloituspäiviin 

valmistautumiseksi. Viesti tulee hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen – 

muistathan ilmoittaa, jos osoite on muuttunut! 

 

Varmistathan myös nyt, että pystyt osallistumaan kaikkiin lähijaksoihin.  Varaudu olemaan 

läsnä klo 9–17.  Jos pandemiatilanne sallii, lähijaksot toteutetaan paikan päällä Turussa 

Turun AMK:n toimipisteissä. Lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta, ks. 

https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2376/ajankohtaista-koronaviruksesta/  

Opintojen aloitus 

Maanantain 11.1.2021 aloituspäivä toteutetaan kokonaan etäyhteydellä. Aamupäivä sisältää 

avauspuheenvuorot ja yleisen orientoitumisen Master School-opintoihin Turun AMK:ssa. Iltapäivällä 

toteutetaan poikkialainen Tulevaisuuden toimintaympäristöt-megatrendityöskentely. Iltapäivän 

päätteeksi kokoonnutaan oman opiskelijaryhmän kanssa. 

• Aloitusaika: ma 11.1.2021 klo 9.00  

• Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/69749701319  

• Salasana: 919578   

• Yhteys avataan puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua. Varmistathan hyvissä ajoin, että yhteys 

toimii.  Tarvittaessa kertaa zoom-ohjeita: https://support.zoom.us/hc/en-

us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials  
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• Aloituspäivän aamupäivän ohjelma toteutetaan kaikille koulutuksille pääasiassa englannin 

kielellä. Iltapäivällä työskennellään suomenkielisissä koulutuksissa suomeksi, mutta ryhmissä, 

joissa osallistujat ovat eri alojen Master School-koulutuksista. 

• Iltapäivän työskentelyryhmien linkit annetaan aamupäivällä. 

• Kello 15.00-16.30 on oman koulutusryhmän ensimmäinen tapaaminen linkissä 

https://turkuamk.zoom.us/j/67990573251  

• Ryhmätunnuksesi: Kulttuurialan ryhmä: YKUHKK21; Sosiaali- ja terveysalan ryhmä YKUHSK21 

 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Opintojen toteutuksesta saat tarkempaa 

tietoa ensimmäisellä lähijaksolla.  

 

Tiistaina 12.1. – torstaina 14.1.2021 työskennellään paikan päällä Taideakatemialla, Linnankatu 54 / 

Luokat H319 & H330. Tämä edellyttäen, että korona-tilanne sen sallii. 

Päivien ohjelmasta ja ennakkovalmistautumisesta lisäohjeet ennen joulua sähköpostitse. 

 

Lähipäivät ja itsenäinen opiskelu 

Nämä ylemmän AMK-tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työelämän ohessa 1,5 vuodessa 

(kulttuurialan tutkinto) / 2 vuodessa (sote-alan tutkinto). Tämä tarkoittaa keskimäärin 4 opintopistettä 

kuukaudessa (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). Opinnot voi suorittaa myös tiiviimmässä aikataulussa 

(5 op/kk), jos esimerkiksi olet sopinut te-toimiston kanssa harkinnanvaraisesta opintojen tuesta.  

 

Pakolliset lähipäivät ovat vain pieni osa opintoja. Niiden välissä opintoja suoritetaan itsenäisesti 

monimuotomenetelmiä hyödyntäen, eli muun muassa verkko-oppimisympäristöissä sekä eri 

projektiympäristöissä. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan ensimmäiselle lähijaksolle, kun 

kokoonnumme Taideakatemialla. 
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Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää (torstai ja perjantai) 

kuukaudessa (pl. aloituspäivät): 

11. – 14.1.2021 (huom. 4 päivää) 

11. – 12.2. 

11. – 12.3. 

15. – 16.4. 

26.4. 

20. – 21.5. 

10. – 11.6. 

26. – 27.8. 

23. – 24.9. 

21. – 22.10. 

18. – 19.11. 

16. – 17.12. 

Sosiaali- ja terveysalan ryhmän lähipäivät jatkuvat keväällä 2022, 1-2 pv / kk.  Päivät varmistuvat 

kevätlukukaudella -21. Kevätlukukauden 2022 lähipäivien tammikuussa ja toukokuussa on 

opinnäytetyökahvila-/-seminaari, johon myös kulttuurialan opiskelijat osallistuvat, vaikka muuten 

keväällä -22 ei enää ole pakollista yhteistä koko ryhmän työskentelyä. 

 

Etäyhteydellä toteutettavaan aloituspäivään 11.1. liittyvä ennakkotehtävä  
 

Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 

toimintaympäristöt käynnistyy siis heti opintojen aloituspäivänä 11.1.2021. 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  

https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf


 

 

 

Muut ennakkotehtävät 

Lähijaksoon valmistautumiseen liittyvät muut ohjeet ja ennakkotehtävät saat opettajatuutoriltasi 

hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut / vaihtuu hakuvaiheessa 

ilmoittamastasi, laita siitä sähköpostitse tieto Liisa-Maria Lilja-Viherlammelle liisa-maria.lilja-

viherlampi@turkuamk.fi  

 
 

Lisätietoa 

Tarvittaessa ole yhteydessä opintotoimistoon opintoasiat@turkuamk.fi. 

Ks. https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/opintotoimistot/ 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Liisa-Maria Lilja-Viherlampi 

koulutusvastaava, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja 

040 3550291 

liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi  

 

 

mailto:liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi
mailto:liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/opintotoimistot/
mailto:liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi

