
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Ajoneuvo- ja kuljetus-
tekniikka, PAUTOS17, päiväopetus 
Olet lämpimästi tervetullut Turun ammattikorkeakoulun Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan 
insinöörikoulutuksen polkuopintoihin! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. Ryhmäsi tunnus on PAUTOS17. Tunnuksen perusteella löydät 
opetussuunnitelmasi ja oman lukujärjestyksesi SoleOPS-tietojärjestelmästä. Koulun järjestelmiin 
päästäksesi tarvitset käyttäjätunnukset, jotka jaetaan keskiviikkona 30.08.2017.  

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 30.08.17 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, ravintola Teknika. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla (1 opintopiste). Tämä opintojakso 
kestää kolme työpäivää (keskiviikko-perjantai) ja sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9 – n. 16. 
Opintojaksoon sisältyy myös Boostcamp-tapahtuma (myöhemmin syyskuussa), joka kestää 24 h (yön yli). 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen.  
 

Muistilista 
 Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00, Sepänkatu 1 
 Varaudu osallistumaan Boostcampille (24 h tapahtuma) myöhemmin syksyllä 

 

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). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2017 polkuopintojen osalta viimeistään 
keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. Peruuta osallistumisesi 
tästä   

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

 

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala p. +358 50 5985 903   

Koulutus- ja tutkimusvastaava Markku Ikonen p. +358 50 5985744 

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. Otathan 
rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 

 

Mikä on 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. Kuljetukset hoidetaan yhteiskuljetuksella. Boostcampille 
tarvitset mukaan: sään mukaiset vaatteet, lakanat, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja uimapuvun. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa mahdollisia aiempia opintoja ei voida hyväksilukea. 
Opintojen hyväksilukua voit hakea saatuasi yhteishaun tai avoimen väylän haun kautta saatua 
tutkinto-opiskeluoikeuden. Mahdollisista hyväksiluvuista voi olla yhteydessä oman 
koulutusohjelman opinto-ohjaajaan.  
 

mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

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. 
 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf).  

 

 

 

 

 

 

Vertaistuutorien (opiskelija-ohjaajiesi) tervehdys 
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 vuoden 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 sunnuntaina 27.8, paikka ilmoitetaan lähempänä 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: 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.tys.fi/
http://www.ovv.com/
http://www.asuntohelppi.fi/
http://www.oikotie.fi/
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- Avoimen asenteen 

- Muistiinpanovälineet 

- Hieman käteistä ruokailua varten 

Orientoivien päivien ohjelma kestää enintään 4:ään (ma-ke), mutta myös illoiksi on suunniteltu ohjelmaa (mm. 

tutustumista toisiin ja kaupunkiin), joten niille ei kannata suunnitella omia menoja. Osallistuminen 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: 

Sonja Vuorinen p. 045 236908  sonja.vuorinen@edu.turkuamk.fi 

Arttu Alander p. 040 5708520  arttu.alander@edu.turkuamk.fi  

Atso Ahtiainen p. 044 2605096  atso.ahtiainen@edu.turkuamk.fi  

Atte Virtanen p. 045 1239291  atte.virtanen@edu.turkuamk.fi 

Eetu Sokko p. 045 8068805  eetu.sokko@edu.turkuamk.fi  

Pekka Jylhä  p. 050 3373279  pekka.jylha@edu.turkuamk.fi 

Teemu Tuokko p. 050 3501192  teemu.tuokko@edu.turkuamk.fi   

 

FACEBOOK 

Olemme luoneet aloittaville opiskelijoille Facebook-ryhmän PAUTOS17. 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 

Opiskelijaetuudet 

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen, VR:n alennuksiin tms. 

tutkinto-opiskelijoille kuuluviin alennuksiin. 

Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen 

ilmoittautumista polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen 

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
mailto:sonja.vuorinen@edu.turkuamk.fi
mailto:arttu.alander@edu.turkuamk.fi
mailto:matias.kuusisto@edu.turkuamk.fi
mailto:atte.virtanen@edu.turkuamk.fi
mailto:lauri.nurminen@edu.turkuamk.fi
mailto:aleksi.sormunen@edu.turkuamk.fi
mailto:jenna.wahlsten@edu.turkuamk.fi
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peruuttamiseen maksutta. HUOM! Katso tarkemmat maksu- ja peruutusehtomme kohdasta polkuopintojen 

maksut. 

Ateriaetu ja opiskelijakunta TUO 

Avoimen AMK:n opiskelija voi liittyä opiskelijajärjestö TUO:hon. Polkuopiskelija on oikeutettu vihreään 

opiskelijakorttiin, joka ei oikeuta kaikkiin opiskelija-alennuksiin kuten VR:n, bussiliikenteen tai Kelan 

myöntämään ateriatukeen, mutta sillä voi saada muita opiskelijoille suunnattuja alennuksia. Korttiin voi 

halutessaan liittää myös ateriatarran, jolla polkuopiskelija voi saada edullisemman aterian  Turun 

AMK:n  (Lukuun ottamatta Linnankadun ravintoaa). Mikäli opiskelija ei halua liittyä TUO:hon voi hän hakea 

pelkkään ateria-alennukseen oikeuttavan kortin opintotoimistosta tai avoimen AMK:n toimistosta 

 

 

LINKKEJÄ: 

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, tilaa ajoissa!!! 

www.tio.fi – Turun insinööriopiskelijat, hyödyllistä tietoa 

www.kela.fi  – tietoa, esim. opintotuesta 

www.clubmarilyn.fi – opiskelijoiden toinen koti 

TERVETULLEEKSI autopuolelle Sinut toivottavat:  

Vertaistuutorit Arttu, Atso, Atte, Eetu, Pekka, Teemu ja tuutorvastaava Sonja!  

 

http://www.turku.fi/
http://www.turkuamk.fi/
http://www.opiskelijakunta.net/
http://www.tio.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.clubmarilyn.fi/

