
 
 

Insinööri (AMK), Tieto- ja 

viestintätekniikka, PTIVIS21 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman 
ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  Myös mahdolliset muutokset 
ilmoitetaan tähän (koronatilanne). 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ti 24.8.2021 klo 9.00 

• Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Auditorio Alpha 

• Ryhmätunnus: PTIVIS21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä (ti 24.8. – to 26.8.), joiden aikana tutustutaan Turun 
ammattikorkeakouluun ja opiskelutovereihisi, jotta saat mukavan alun opinnoillesi. Orientaation 
aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9–16. Läsnäolo on pakollinen. 

 

Ennakkotehtävä 

Uusille opiskelijoille on laadittu jo ennen opintojen alkua tehtäväksi Digistartti-paketti, jossa 
käydään läpi opintojen kannalta hyödyllisiä asioita. Käythän tekemässä tuon Digistartin ennakkoon! 
Tarkemmat ohjeet siihen kirjautumiseen löytyy Turun AMK:n nettisivuilta. Digistartti avautuu elokuun 
alussa.  
 

Matematiikan lähtötasotesti 
Orientaation aikana järjestetään matematiikan lähtötasotesti, jossa testataan seuraavia asioita:  

• Lauseke ja lausekkeen arvo, laskujärjestys 

• Potenssi-, summa-, murto-, rationaali- ja neliöjuurilausekkeet 

• Yhtälön käsittelysäännöt 

• 1. ja 2. asteen polynomiyhtälöt 

• Lineaarinen yhtälöpari 

Näiden perusasioiden hallinta on opinnoissa välttämätöntä. Suosittelemme siis lämpimästi 
valmistautumaan testiin ja opintoihin kertaamalla matematiikan perusteita. Kertauksen tukena voit 
käyttää Johdatus AMK-matematiikkaan-kurssimateriaalia, joka on saatavilla jo ennen opintojesi 
alkua. Tästä lisää tietoa: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-
opiskelijoille/aloitus/  .  
 
Voit myös käyttää mitä tahansa lukion oppikirjaa (MAY1, MAA2, MAB2) tai soveltuvin osin 
ammatillisen oppilaitoksen tai peruskoulun oppimateriaalia. 
 
Perusasioita kerrataan myös Johdatus insinöörimatematiikkaan -opintojaksolla (JIM, 2 op), joka 
toteutetaan heti syksyn alussa. Lähtötasotestin erinomaisella tuloksella voi jo saada JIMistä 
hyväksytyn suoritusmerkinnän. Testissä ei käytetä laskinta tai taulukkokirjaa.  
 
Lähtötasotestiin osallistumista varten ota ke 25.8. mukaan älypuhelin tai läppäri. Aktivoi 
käyttäjätunnuksesi ennen koetta, myös tähän löydät ohjeet Turun AMK:n uusien opiskelijoiden 
aloitusinfosivulta. 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
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Lisäohjeet tietokoneen hankintaan (jos sinulla ei ole konetta) 

Laadukas peruslaite monipuoliseen käyttöön (mm. kevyt kuvankäsittely).  

Keskihintainen laite  

Esimerkkikokoonpano:  

• Intel i5 prosessori tai vastaava  

• 16 GB keskusmuistia  

• normaali kevyeen kuvankäsittelyyn sopiva vakionäytönohjain  

• kunnollinen näppäimistö  

• vähintään 250 GB kiintolevy  

• Windows 10 tai uudempi käyttöjärjestelmä  

• langaton verkkoyhteysmahdollisuus  

• USB C-liitäntä digitaalinen ulkoisen näytön liitäntä  

• nettikameran oltava integroituna 

• voitava liittää mikrofoni ja kuulokkeet/kaiuttimet  

• hyvä akunkesto 

 

 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja janne.ahtinen@turkuamk.fi p. 044 9072071 

Koulutusvastaava paula.steinby@turkuamk.fi  

Yleiset opintoihin liittyvät tiedustelut: opintoasiat@turkuamk.fi 

Polkuopinto-oikeuteen ja lukukausimaksuihin liittyvät tiedustelut: avoinamk@turkuamk.fi  
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Kirje tuutoreilta 
Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa insinööriopiskelijaksi Turun 

ammattikorkeakouluun! 

Tässä kirjeessä käydään läpi opiskelun aloittamiseen liittyviä asioita, sekä 
ensimmäisten koulupäivien sisältöä. Ennen orientoivia päiviä rekisteröi 
käyttäjätunnuksesi AMK:n verkkoon osoitteessa https://id.turkuamk.fi/frontpage 

 

 

OPINNOT ALKAVAT TIISTAINA 24.8. klo 9.00 ICT-Cityn aulassa luentosali Alphassa 
orientoivilla päivillä. Saavu paikalle hyvissä ajoin! 

 

Orientoivina päivinä osallistut koulun viralliseen ohjaukseen, sekä tuutorien 
järjestämään kaupunkikierrokseen ja Boostcampiin. Lisäksi pääset tuutoreiden 
ohjauksella tutustumaan Kupittaan kampusalueeseen. Kaupunkikierros on hupimielinen 
kierros ympäri Turkua, jossa suoritat rasteja ryhmäsi kanssa samalla tutustuen Turkuun. 
Vaikka olisit Turusta kotoisin, kierroksella on varmasti jotain tarjottavaa sinullekin. 
Boostcamp on luokan kesken pidettävä ryhmäytymistapahtuma, jossa on tuutoreiden 
ohjaamaa toimintaa. Tulethan sinne hymyissä suin ja valmiina tekemään uusia 
elämänmittaisia ystävyyksiä. Tapahtumat ovat aloittaville opiskelijoille täysin ilmaisia 
sekä pakollisia. Muistakaa säänmukainen varustus! 

Ensimmäisenä koulupäivänä tarvitset:  

- Henkilöllisyystodistuksen (ajokortti kelpaa)  
- Ruokailurahaa 2.90€/päivä (opiskelijahintainen ruokailu koulun 

opiskelijaravintolassa), 5.60€/päivä (polkuopiskelijahintainen ruokailu koulun 
opiskelijaravintolassa) 

- Jos haluat tilata opiskelijahaalarit ja/tai liittyä ainejärjestömme Turun 
Insinööriopiskelijat TIO ry:n jäseneksi, tarvitset 30€ jäsenhintaisia haalareita 
varten (Voit maksaa haalarit kortilla). Insinööriliittoon liittyminen maksaa 30€ ja 
siitä tulee lasku kotiin. Polkuopiskelijat voivat ostaa haalarit hintaan 60€. 

- Muistiinpanovälineet 

Koulun ensimmäistä päivää saa jännittää vapaasti, niin tekevät varmasti muutkin. 
Tuutoreita saa rohkeasti nykäistä hihasta, heidät tunnistaa tuutoripaidoista ja liiloista 
haalareista! Muutoinkin tuutoreiden puoleen saa kääntyä missä tahansa askarruttavassa 
asiassa, autamme sinua mielellämme. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, on parempi rohkeasti kysyä 
kuin pohtia yksin. Toivomme, että aloitat koulun avoimilla mielin, ja otat opiskelujen alusta 
ilon irti! 

Terveisin tuutorit  

https://id.turkuamk.fi/frontpage


 
 

Tuutoriesittelyt 
 

 

 

 

Hasib ’Hasse’ Baltic, 25 v 
 
Turussa asunut suuremman osan 
elämästäni, mutta syntymäperältäni 
Mikkelistä. Harrastuksiini kuuluu 
kasuaalista urheilua kavereiden kanssa 
kesäisin ja videopelit. 
 
Motto: Älä vertaa itseäsi muihin ja älä 
elä muiden toiveita, vaan omaa 
elämää. 
 
Lohturuokani on makaronilaatikko, 
varsinkin raskaan päivän jälkeen.  

 
 
 
 
 

 

 

Jonne Jerva, 27 v 
 
Leppoisa tallaaja. Vapaa ajan 
toimintaan kuuluu boulderointi ja 
videopelit. 
 
Motto: Pääasia että tavara liikkuu. 
 
Lohturuoka-/juoma: Aurajuustolasagne 



 
 

 

Liisa ’Liisu’ Kotilainen, 30 v 
 
Oman elämäni wannabe MacGyver, 
riippumattoileva eräjorma sekä 
punttista ja käsitöitä harrastava pelaaja. 
 
Motto: Kuka mitä häh? 
 
Lohturuoka-/juoma: Wings   

  

 

Henri ’Henkka’ Kuoppala, 31 v 
 
Harrastuksiin kuuluu tietokone- ja 
lautapelit, sekä salibandy. Myös 
musiikki, leffat ja sarjat ovat vapaa-
ajassa vahvasti läsnä. 
 
Motto: Voisin tehdä mitä tahansa enkä 
kumminkaan tee yhtään mitään. – 
Muumipappa 
 
Lohturuoka-/juoma: Sushi 

  

 

Jore Laaksonen, 27 v 
 
Lähellä sydäntä kamppailulajit ja 
@omapeli3.py. Harrastuksiin kuuluu 
myös onnettomuuksista toipuminen. 
 
Motto: Parempi pyy pivossa kun 
kymmenen pyytä jossain emt, en muista 
näitä kovin hyvin 
 
Lohturuoka-/juoma: Ehdottomasti 
lasagne + sandels 



 
 

 

Emma Laapotti, 22 v 
 
Päivät kuluu pötkötellen 
 
Motto: the dog äläths in which the 
kalik kalaths 
 
Lohturuoka-/juoma: Linssisipsit ja viini 

  

 

Venla Lahtivuori, 26 v 
 
Vapaa-aika kuluu piirrellessä ja 
pelaillessa. Haalarimerkkien keräily ja 
pää kolmantena jalkana juokseminen 
kaiken maailman riennoissa on myös 
mun juttu.  
 
Motto: It’s never too late to go back to 
bed 
 
Lohturuoka-/juoma: Peruna kaikessa 
muodossa ja juomana toimii olut.  

  

 

Janne Leppänen, 22v 
 
Harrastuksiin kuuluu sulkapallo, 
moottoripyörä ja tietokone. 
 
Motto: Kaiken voi laittaa toimimaan. 
 
Lohturuoka-/juoma: Pääkallopata ja 
Olut-olut 



 
 

 

Valtteri Louhivuori, 24 v 
 
Vapaa-ajalla pelailen sulkapalloa, 
heittelen frisbeegolfia ja käyn 
laitesukeltamassa. 
 
Motto: "Uni on vain kofeiinin korvike" 
 
Lohturuoka-/juoma: No olut tietenkin 

  

 

Petra Nieminen, 20 v 
 
Jos en ole väsäämässä koulutehtäviä, 
minut löytää yleensä piirtämässä, 
tanssimassa tai selaamassa somea. 
Näiden lisäksi pelaan joskus 
videopelejä ja katson animea. 
 
Motto: "Nec tecum possum vivere, nec 
sine te." –Martial 
 
Lohturuoka-/juoma: Suklaa 

  

 

Pyry Nikkanen, 22 v 
 
Harrastan yleisurheilua, tarkemmin 
kiekonheittoa, sekä frisbeegolffia. 
 
Mottonani voisi toimia vaikka "You'll 
never shine if you don't glow." 
 
Lohturuokana toimii Pandan 
vadelmavalkosuklaa. Lohtujuoma on 
punaviini. 



 
 

 

Emilia Numminen, 20 v 
 
Vapaa-aikani kuluu suurilta osin 
koneen äärellä pelatessa ja välillä 
tulee pari koulutehtävää tehtyä. 
Muulloin mut löytää K-citymarketista 
hakemassa lisää nuudeleita. 
 
Motto: "Älä tee tänään mitään, minkä 
voit jättää huomennakin tekemättä" 
 
Lohturuoka-/juoma: Nuudelit ja 
omenamehu 

  

 

Alina Palmgren, 25 v 
 
Vapaa-ajallani tykkään pelata, katsoa 
elokuvia ja tehdä hyvää ruokaa. 
 
Motto: "It is a mistake to think you can 
solve any major problems with just 
potatoes." 
 
Lohturuoka-/juoma: Mikä tahansa 
pasta & persikkajäätee 

  

 

Milla Pöyry, 30 v 
 
Harrastukset: Videopelit, anime, 
retkeily, käsityöt. Conikävijä vuodesta 
2005.  
 
Motto: No kerrankos sitä 
 
Lohturuoka-/juoma: Lihamuki 



 
 

 

Nicola Raitanen, 26 v 
 
Vapaa-ajalla haaveilen reiveistä ja 
innostun helposti millon mistäkin 
luovasta. Parasta elämäs on ne 
eskaloituneet "mennää paril" -illat, 
mut sarjojen kattominen kotisohvalla 
koiruus kainalossa on kans iha jeppis 
<3 
 
Motto: Ottaako Tohtori pähkinöitä? 
 
Lohturuoka-/juoma: Blankon 
lammaspasta ja juoma Redbull 

  

 

Lauri Ranta, 26v 
 
Vapaa-aika kuluu salilla, koneella 
pelaten ja haalarimerkkejä keräillen. 
Hyvin harvoin tulee myös streamattua 
näitä koettelemuksia.  
 
Motto: Kukaan ei ole hyödytön. Aina 
voi olla huonona esimerkkinä. 
 
Lohturuoka-/juoma: Perniön Kebab 

  



 
 

 

Jere Salonen, 21 v 
 
Vapaa-ajalla käyn säännöllisen 
epäsäännöllisesti salilla ja vietän 
jonkin verta aikaa tietokoneella. 
 
Motto: Ei muulla välii kuha on kahvia. 
 
Lohturuoka-/juoma: Fetajuustorulla 

 

Joonas Sariola, 26 v 
 
Harrastan airsoft, uintia ja salilla 
käymistä silloin kun ehtii, jaksaa tai 
mahdollista. Himassa pelaamista tai 
pelien tekemisen opettelua. Kesäisin 
myös frisbee-golfia. 
 
Motto: Töitä tehdessä ja palkkapäivää 
odotellessa. 
 
Lohturuoka-/juoma: Sipsit ja lonkero 

  

 

Aleksi Syrjämäki, 27 v 
 
Vapaa-aika kuluu pitkälti videopelien 
(mörpit on elämäntapa), ruuanlaiton ja 
Netflix tms. parissa. 
 
Motto: ”Time is a tangled web. Try not 
to dwell on all the loose ends.” -
Nozdormu 
 
Lohturuoka-/juoma: Pizza ilman 
ananasta 

  



 
 

 

Alarik Vuorio, 22 v 
 
Harrastukset: Sali, manga, 2nd-hand + 
muoti 
 
Motto: Saat lahjaksi kaiken mitä sanon 
 
Lohturuoka-/juoma: Maitorahka :D 

Tuutorivastaavaesittely 
 

 

Emil Mustonen, 23 v 
 
Vapaa-aika: Pelailu ja kaverien kanssa hengailu 
 
Motto: All the great things happen tomorrow 
 
Lohturuoka-/juoma: Duck me 

  

 

Petro Hyppönen, 24 v 
 
Oon yksi tän vuoden tuutorvastaavista ja 
koulutuksen suhteen kolmas vuosi alkamassa. 
Vapaa-aika kuluu yleensä pianon tai tietokoneen 
ääressä tai jossain uudessa projektissa mikä on 
tarttunut puolivahingossa mukaan kotimatkalla. 
 
Motto: Oispa pullaa. 
 
Lohturuoka-/juoma: Omar-munkki 



 
 

  

 

Jasmin Nuurtila, 23 v 
 
Harrastuksia: Pianon soitto, palapelit ja ulkoilu 
 
Motto: Always looking for the jukebox 
 
Lohturuoka-/juoma: Tumma suklaa  

Orientoivien alustava ohjelma 
 

Tiistai 24.8. 
Infotilaisuudet 
Lounas ja Kampuskierros tuutoreiden opastamana 
 
Keskiviikko 25.8. 
Koulun ohjelmaa, matematiikan lähtötasotesti 
Boostcamp, lounas 
 
Torstai 26.8. 
Koulun ohjelmaa 
Kaupunkikierros 
Study in Turku messut  
 
Perjantaina ei virallista ohjelmaa. Suosittelemme kuitenkin ottamaan osaa 
iltaohjelmiin, joista tiedotetaan lisää orientoivilla. 
 
 

Hyödyllisiä linkkejä 
 

Turun AMK:n opiskelijakunta TUO 
www.opiskelijakunta.net 
www.facebook.com/opiskelijakunta/ 
 
Opiskelijaravintoloiden ruokalistat 
https://www.lounaat.info/ 
 
Turun Insinööriopiskelijat TIO ry 

http://www.opiskelijakunta.net/
http://www.facebook.com/opiskelijakunta/
https://www.lounaat.info/


 
 

www.tio.fi 
www.facebook.com/TurunInsinooriopiskelijatTioRy/ 
 
Tuudo 
Sovellus korkeakouluopiskelijoille, mistä löytyy tärkeimpiä opiskelijapalveluita 
https://www.tuudo.fi/ 
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