
   
 

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan energia- ja ympäristötekniikkaa Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät 

tarkemmat ohjeet ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: keskiviikko 25.8.2021 klo 9.15 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, luentosali Tapio (B164) 

• Ryhmätunnus: PEYTES21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti) 

Tule mielellään kävellen, pyöräillen tai julkisilla, sillä parkkipaikan saaminen alueella ei välttämättä 

ole helppoa. Tullessasi ovat Lemminkäisenkadun ulko-oven luona vastassa ryhmäsi opiskelijatuutorit 

selvästi näkyvine haalareineen. He opastavat sinua eteenpäin. 

Aloituspäivä ja kaksi seuraavaa päivää eli 25.-27.8. on varattu orientaatioon, jossa tutustutaan tuleviin 

opiskelutovereihin, opiskeluympäristöön, oppilaitoksen tietojärjestelmiin ja tulevaan opiskeluun. 

Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa seuraavalla viikolla. Mikäli koronatilanne elokuussa vaatii, 

järjestelyihin voi tulla muutoksia. Seuraa mahdollisia tiedotuksia oppilaitoksen sivuilta.  

BoostDay 

Syyskuun toisella viikolla järjestetään ryhmäytymisen ja tutustumisen tueksi päiväleiri Kupittaan 

kampusalueella. Tästä saat tarkempaa tietoa orientoivien päivien aikana. Opinnot etenevät 

sujuvimmin ryhmän tuella, ja verkostojen rakentaminen myös työelämää varten kannattaa aloittaa 

ajoissa! 

Matematiikan lähtötasotesti ja matemaattisen osaamisen vahvistaminen ennen 

opintoja 

Opintojen ensimmäisinä päivinä suoritetaan myös matematiikan lähtötasotesti, joka kartoittaa omaa 

osaamistasi, ja sen mukaan muodostetaan ryhmät (PEYTES21A ja PEYTES21B), joissa opinnot 



   
 
aloitetaan. Testillä pyritään järjestämään matematiikan opetus parhaiten kunkin henkilökohtaisia 

tarpeita vastaavaksi. Lähtötasotestiä varten tulee olla käytettävissä laskin ja kannettava tietokone. 

Sinulla on mahdollisuus vahvistaa ammattikorkeakoulumatematiikassa vaadittuja matematiikan 

perustaitojasi jo ennen varsinaisten opintojen alkua Turun AMK:n matematiikan opettajien laatiman, 

itsenäisesti opiskeltavan verkkomateriaalin avulla. Lisätietoja asiasta uusien opiskelijoiden 

infosivulta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/. 

Myös fysiikan ja kemian perusosaamisen kertaus ennen opintojen alkamista on suositeltavaa. 

Fysiikassa tullaan syksyllä käyttämään kirjaa: Hautala ja Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka Osa 1, 

Lahden Teho-opetus.  

 

Ohjeet tietokoneen hankintaan 

Sinulla tulee olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone. Useimmissa luokkatiloissa ei ole sinne 

pysyvästi sijoitettuja tietokoneita. 

Turun ammattikorkeakoulun yleisohjeistus tietokoneen hankintaan löytyy tästä: 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Yleisesti tilanne on se, että opintojesi aikana tarvitset vähintään yleisohjeen 2. vaihtoehdon mukaisen 

laitteen.  Jos sinulla kuitenkin on tietokone, jota olet tottunut käyttämään ja jonka kanssa olet 

suoriutunut normaaleista tietoteknisistä rutiineista, kannattaa uuden tietokoneen hankinta jättää 

opintojen alkuun tai niiden ajalle. Opintojen alussa vanhempikin tietokone useimmiten riittää. Voit 

kuitenkin varautua siihen, että vanha tietokone pitää päivittää opintojen aikana vastaan tulevien 

raskaampien ohjelmien vuoksi ja että muita käyttöjärjestelmiä käyttävien koneiden kanssa joudut 

ehkä tiettyjen ohjelmistojen toimisen takaamiseksi asentamaan koneeseesi myös Windows-

käyttöjärjestelmän. 

Lisätietoa 

Koulutusvastaava/tutoropettaja Raisa Kääriä, puh. 044 907 2085, raisa.kaaria(a)turkuamk.fi, 16.8.21. 

alkaen 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/f5/a0/f5a0102d-c875-4de8-a560-445e7d603a67/byod_ohje_2020_fi.pdf


   
 
Opinto-ohjaaja Sari Loppela-Rauha, puh. 040 355 0383, sari.loppela-rauha(a)turkuamk.fi, 16.8.21 

alkaen 

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi (ei kesätaukoa) 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

Vertaistuutorien tervehdys seuraavalla sivulla 
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Heippa rakkaat tursaat!  

Tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun ja sen eliittikoulutukseen eli EY-tekniikkaan! Me teidän 

mahtavimmista mahtavimmat tuutorit tehdään kaikkemme, jotta just sä integroidut osaksi tätä 

huikeaa jengiä. Meitä voi nykäistä hihasta aina, oli asia sitten “virallinen” tai epävirallinen. Vaikka 

olisit tullut kauempaa, me tuutorit tutustutetaan sut kyllä Turkkuseen! Myös paljasjalkaiset turkulaiset 

tulevat näkemään tämän upean kaupungin uusin silmin opiskelijan näkökulmasta.  

Tekemistä sulta ei halutessasi tule alussa puuttumaan, sillä ensimmäisellä viikolla ilta-aikaan luvassa 

on mm. olympialaiset ja kaupunkikierros. Me tuutorit ei malteta odottaa, et päästään tutustumaan just 

suhun!  

Liity luokan Facebook-ryhmään: PEYTES21 

Liity luokan Whatsapp-ryhmään: https://chat.whatsapp.com/HhF2zAWdb3rLLfrUSY6BX4  

Me niimpal odotettaa et päästää teitin kaa toispuol jokkee kaffemosol! 

<3: Tuutorit (yhteystiedot seuraavalla sivulla) 

https://chat.whatsapp.com/HhF2zAWdb3rLLfrUSY6BX4


   
 
 

waltteri.valkamo@edu.turkuamk.fi 

jalmari.kortekangas@edu.turkuamk.fi 

emilia.aalto@edu.turkuamk.fi 

siiri.aalto@edu.turkuamk.fi 

jenna.frantti@edu.turkuamk.fi 

teea.helenius@edu.turkuamk.fi 

sissi.laine@edu.turkuamk.fi 

melina.lindström@edu.turkuamk.fi 

neea.mäkinen@edu.turkuamk.fi 

emilia.vienonen@edu.turkuamk.fi 

aada.viitanen@edu.turkuamk.fi 

reetta.virta@edu.turkuamk.fi 
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