Insinööri (AMK), ajoneuvo- ja
kuljetustekniikka
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan ajoneuvo- ja
kuljetustekniikan polkuopintoja!
Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.

Opintojen aloitus
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 –
18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman vieressä
ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen aloittamisen sekä
etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan myös
polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa.
Varsinaiset opintosi alkavat:





Aloitusaika: ke 28.8.2019 klo 10.00
Paikka: Sepänkatu 1
Ryhmätunnus: PAUTOS19
Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Paikan päällä Sinua ovat pihassa vastaanottamassa opiskelijatuutorit ja he ohjaavat Sinut oikeaan tilaan.
Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen
lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019 osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.
Ensimmäisen viikon (keskiviikko-perjantai) tarkempi aikataulu selviää sinulle paikan päällä, mutta
varaudu siihen, että ohjelmaa on aamusta aina iltaan asti. Maanantaina 02.09.19 alkaa lukujärjestyksen
mukainen opetus.

Oma tietokone
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. Tutustu ohjeeseen oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa.

BoostCamp
BoostCampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä sekä saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan
yhdessä ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. BoostCamp järjestetään muussa ympäristössä
kuin oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h. ”Leirillä” on täysihoito.

Lisätietoa
Opettajatuutori Rami Wahlsten (14.8.2019 alkaen) puh. 040 3550 910 rami.wahlsten@turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala (19.8.2019 alkaen) puh. 050 5985 903 paivi.viinikkala@turkuamk.fi
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi

Polkuopintojen maksut
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot
kestävät kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu
kahdessa erässä (200€ keväällä ja 200€ syksyllä).
Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa
maksutta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella.
TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli
olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen
polkuopintopaikan vastaanottamista.
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat
tiedot löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n
peruutuslomakkeella,

myös

tutkinto-opiskelijaksi

siirryttäessä.

Ilmoitusta

opettajalle,

opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy
verkkosivuiltamme.

Matematiikan tukikurssi polkuopiskelijoille
Tekniikan alan polkuopiskelijoille on tarjolla kaksi Johdatus insinöörimatematiikkaan –nimistä
matematiikan tukikurssia. Opiskelija ilmoittautuu näille opintojaksoille Peppi –järjestelmässä
saatuaan käyttäjätunnukset. Opintojaksot löytyvät Pepistä toteutustunnuksilla 5051176-3009,
joka opetus järjestetään Lemminkäisenkadulla keskiviikkoisin 11.9.-27.11. klo 16-17.30 sekä
5051176-3008, jonka opetus järjestetään Sepänkadulla maanantaisin 9.9.-25.11. klo 16-17.30.
Molemmille opintojaksoille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Avoimen AMK:n toimisto
Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää!
avoinamk@turkuamk.fi

Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818

Vertaistuutorien (opiskelija-ohjaajiesi) tervehdys
Onnittelut vielä kerran saamastasi opiskelupaikasta! Me ajoneuvo- ja kuljetustekniikan tuutorit haluamme
omasta puolestamme toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutukseen
sekä Turun ammattikorkeakouluun. Tässä kirjeessä otamme esille muutamia seikkoja, jotka auttavat sinut
opiskelujesi alkuun.
Ennen opintojen alkua on hyvä hoitaa asunto- ja raha-asiat kuntoon. Turusta löytyy paljon erilaisia asuntoja.
Lukuvuoden alussa kysyntä on kuitenkin suurta, joten kannattaa toimia nopeasti sopivan löydyttyä ja aloittaa
etsintä ajoissa. Tässä muutamia linkkejä, josta kämppää voi etsiä:
-

Opiskelijoiden vuokravälitys www.ovv.com
Opiskelijoiden asuntovuokraus Helppi www.asuntohelppi.fi
www.oikotie.fi

On myös hyvä idea laittaa esim. kesätöistä hieman säästöjä sivuun ennen opiskeluiden alkua, jotta
opiskelijaelämä sujuu mukavammin. Vuokran ja elämisen lisäksi rahaa kuluu jonkin verran koulukirjoihin ja
muihin tarvikkeisiin, sekä tietysti virkistäytymiseen.
Ennen koulun alkua tuutorit järjestävät piknik tapahtuman tutustumista varten, jotta kaikilla olisi rennommat
ensimmäiset koulupäivät. Piknik järjestetään meidän Tuutorien toimesta ennen opiskelujen alkua, paikka ja
aika ilmoitetaan facebook-ryhmässä.

Ensimmäinen päivä
Opiskelusi Sepänkadulla alkaa orientoivalla jaksolla (Korkeakoulu- ja työelämätaidot 1). Saavu paikalle ajoissa.
Varaa rahaa mukaan ruokailua varten. Haalareihin pukeutuneet tuutorit ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. Jos
tulet omalla autolla, huomioi että lähimmät parkkipaikat viedään käsistä. Pahimmassa tapauksessa etsit
parkkipaikkaa kauemmin kuin kävely koululle olisi kestänyt, ja Turussahan on tunnetusti Suomen nopeimmat
parkkipirkot. Suosittelemmekin saapumista koululle kävellen, pyörällä tai julkisella.
Mukaasi tarvitset Korkeakoulu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolle:
-

Avoimen asenteen
Muistiinpanovälineet
Hieman käteistä ruokailua varten (huomioi että korttiraha ei välttämättä aina toimi / ruuhkien
välttämiseksi mieluummin käteistä)

Orientoivien päivien ohjelma kestää enintään klo 16 asti, mutta myös illoiksi on suunniteltu ohjelmaa (mm.
tutustumista toisiin ja kaupunkiin), joten niille ei kannata suunnitella omia menoja. Osallistuminen
iltamenoihin erittäin suotavaa, mutta ei pakollista.
Tuutori (lat. tutor) tarkoittaa opiskelijaa tai opettajaa, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa nuorempia
opiskelijoita. Kouluissa tuutori toimii ohjaajana ja tietopankkina varsinkin uusille opiskelijoille tai oppilaille.
Useissa kouluissa tuutoritoimintaa on kehitetty hyvin pitkälle, ja heidät koulutetaan tehtävään huolellisesti.
(Wikipedia)
Tuutoreidenne yhteystiedot:
Eelis Lalli p. 0405948194 eelis.lalli@edu.turkuamk.fi
Sami Koskinen p. 0400201496 sami.koskinen1@edu.turkuamk.fi
Elina Varjo p. 0414368098 elina.varjo1@edu.turkuamk.fi
Niki Hillberg p. 0409677911 niki.hillberg@edu.turkuamk.fi
Tommi Almgren p. 0404131539 tommi.almgren@edu.turkuamk.fi
Niko Fagerdahl p. 0404164006 niko.fagerdahl@edu.turkuamk.fi
Eliisabet Velpler p. 0406576654 eliisabet.velpler@edu.turkuamk.fi

FACEBOOK
Olemme luoneet aloittaville opiskelijoille Facebook-ryhmän PAUTOS19. Liity siihen mahdollisimman pian
tämän kirjeen saatuasi. Jos vaikka jokin on vielä epäselvää, me voimme vastata siellä kysymyksiinne
etukäteen. Pääset myös tutustumaan tuleviin opiskelutovereihisi jo ennen opintojen alkua, ja saatat löytää
tuttuja. Jos et vielä ole Facebookin käyttäjä, suosittelemme liittymään, koska siitä voi olla hyötyä opintojen
aikana. Löydät myös kaikki tuutorit facebookista!
TERVETULLEEKSI autopuolelle Sinut toivottavat:
Vertaistuutorit: Sami, Elina, Niki, Tommi, Niko, Eliisabet ja tuutorvastaava Eelis!

