
 

Insinööri (AMK), auto- ja 
kuljetustekniikka 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 
aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 
 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 
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https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
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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: 

- Turun ylioppilaskyläsäätiö www.tys.fi  

- 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. 

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, ruoka maksaa 2,60 €/ateria) 

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 

http://www.tys.fi/
http://www.ovv.com/
http://www.asuntohelppi.fi/
http://www.oikotie.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Latina
http://fi.wikipedia.org/wiki/Opiskelija
http://fi.wikipedia.org/wiki/Opettaja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Koulu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Oppilas
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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!  

 

OPISKELIJAKORTIN TILAAMINEN 

Saat virallisen digitaalisen SLICE-opiskelijakortin liittymällä opiskelijakunta TUOn jäseneksi. Kortti oikeuttaa 

mm. VR:n ja Matkahuollon alennuksiin sekä moniin etuihin ympäri Suomen. Opiskelijakortti on myös virallinen 

todistus opiskelijastatuksesta! Tarkemmat ja yksinkertaiset ohjeet opiskelijakortin tilaamisesta löytyvät 

opiskelijakunnan nettisivuilta osoitteesta www.opiskelijakunta.net/jasenyys. 

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa opiskeluun ja Turussa elämiseen liittyen. 

www.turku.fi – mm. paikallisliikenteen bussiaikataulut ja Turun karttapalvelu 

www.turkuamk.fi - opinahjomme 

www.opiskelijakunta.net – Turun AMK:n opiskelijakunta mm. OPISKELIJAKORTIN TILAUS 

www.tio.fi – Turun insinööriopiskelijat, hyödyllistä tietoa 

www.kela.fi  – tietoa, esim. opintotuesta 

www.clubmarilyn.fi – opiskelijoiden toinen koti 

TERVETULLEEKSI autopuolelle Sinut toivottavat:  

Vertaistuutorit: Sami, Elina, Niki, Tommi, Niko, Eliisabet ja tuutorvastaava Eelis!  
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