
Insinööri (AMK), Energia- ja 

ympäristötekniikka, PEYTES18, 

päiväopetus 

 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutukseen! Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja 

aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti paikan 

vastaanotettuasi. 

 

Sinun ryhmäsi tunnus on PEYTES18. Tunnuksen perusteella löydät aikanaan 

esimerkiksi lukujärjestyksesi, kun olet saanut käyttäjätunnukset amk:n 

järjestelmiin. 

 

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio 20.08.2018 klo 17.30 – 20.00 

Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) tilassa Auditorio A173 

Lemminkäinen. Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta tärkeää tietoa, kuten 

avoimen väylähausta, joten suosittelemme paikalle tuloa! Tutustuthan myös polkuopiskelijan 

oppaaseen, josta löydät paljon hyödyllistä tietoa! 

Opintosi alkavat keskiviikkona 29.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. Kaikkien 

opiskelijoiden on oltava paikalla. Kaikki Sepänkadulla aloittavat opiskelijat kokoontuvat aluksi 

tervetuliaistilaisuuteen opiskelijaravintolaan, johon opastetaan pihalta. Tilaisuuden jälkeen 

ryhmä PEYTES18 kokoontuu omassa tilassaan, johon opastetaan ravintolasta. 

 

 



Opintojesi alkua auttavat opiskelijatuutorit sekä opettajatuutorit. 

 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) -opintojaksolla keskiviikkona 

29.8.2018 klo 10.00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko-perjantai) ja 

sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Ohjelma 

on keskiviikkona Sepänkatu 1:n kampuksella, torstaina lähdemme Rymättylän Kunstenniemen 

leirikeskukseen, jossa ohjelma jatkuu Boost- campillä. 

 

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 ja ”leirillä” on täysihoito. Boostcampille tarvitset mukaan: sään mukaiset 

vaatteet, henkilökohtaiset hygienia- tarvikkeet ja uimapuvun sekä pyyhkeen. 

Energia- ja ympäristötekniikan Boostcamp järjestetään 30.8.-31.8.2018. 

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot –opintojakson suoritusmerkinnän 

edellytyksenä on osallistuminen tähän tapahtumaan. 

 

Boostcampiltä Kunstenniemestä palaamme perjantaina 31.8. klo 10, jonka jälkeen ohjelma 

jatkuu Sepänkatu 1:n kampuksella klo 14 saakka. 

 

Aikataulu: 

Ke 29.8. klo 10.00 – 16.00 Sepänkatu 1 

To 30.8. klo 8.30 – ohjelmaa Sepänkatu 1:ssä 

klo 9.15 lähtö bussilla Boostcampille Rymättylän Kunstenniemien leirikeskukseen 



Pe 31.8. klo 10.00 – paluu Boostcampiltä Sepänkadulle, jossa ohjelma jatkuu noin klo 14 saakka. 

 

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 2018 polkuopintojen 

osalta viimeistään 22.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 

50€. Jos peruutus tehdään 29.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  

Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-

opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin 

lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä. 

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. 

 

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). 

Oman koulutuksesi suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite. 

https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf


Matematiikan opiskelu 

Matematiikka on jatkuvasti kehittyvä itsenäinen tiede. Matematiikassa tutkitaan 

matemaattisia rakenteita loogisin päättelysäännöin. Matematiikan hyödynnettävyys perustuu 

sen abstraktisuuteen; matematiikkaa voi soveltaa monissa täysin erityyppisissä 

asiayhteyksissä. Matematiikkaa sovelletaankin nykyään lähes kaikilla inhimillisen toiminnan 

alueilla. Luonnontieteet ja tekniikan eri alat ovat perinteisiä matemaattisten menetelmien 

sovellusalueita. 

Puutteelliset perusalgebran tiedot vaikeuttavat matematiikan jatko-opintoja huomattavasti. 

Tiedot kannattaakin täydentää jo ennen opintojen alkua tai heti niiden alkaessa sen sijaan, 

että antaisi puutteellisten tietojen tai jopa virheellisten käsitysten haitata matematiikan 

jatko-opiskelua ja soveltamista oman alan ammattiaineisiin. 

Suositeltava perustietojen kertauspaketti löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk- 

201401071071 

Matematiikan opetuksessa tullaan käyttämään oppikirjaa Insinöörin matematiikka 

(Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen ym.). Lisäksi suosittelemme hankkimaan Tekniikan 

kaavaston tai MAOLin. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Jos sinulla on tekniikan tai muun alan aikaisempia korkeakouluopintoja ja haluat hyväksilukea 

niitä tutkintoosi, ota ensimmäisen opiskeluviikon aikana yhteyttä opettajatuutoriisi, jonka 

tapaat ensimmäisenä koulupäivänä. Ne, joilla on hyväksiluettavia opintoja, voivat varautua 

jäämään perjantaina 31.8. klo 15 saakka Sepänkadulle hyväksylukuinfoon. 

 

 

 



Lisätietoja (Koulutus) 

Opinto-ohjaaja Jarmo Virta, puh. 050 5985624 

opettajatuutorit Raisa Kääriä puh. 044-9072085 ja Ville Hyyppä 050 

5985768 Opintosihteeri opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

 

Vertaistutorien tervehdys 

Tervehdys, tuleva energia- ja ympäristötekniikan insinööri! 

Koulutus alkaa orientoivilla päivillä 29.-31.8. Uudet opiskelijat 

perehdytetään Turun ammattikorkeakouluun, opiskelijakavereihin ja 

Turun kaupunkiin opiskelijan näkökulmasta. Orientointipäiviin kuuluu 

myös yön yli kestävä Boostcamp, jonka aikana pääset tutustumaan 

opiskelijakavereihisi sekä meihin tutoreihin. 

 

Ota mukaan ensimmäisenä koulupäivänä ainakin muistiinpanovälineet, 

pankkitunnukset käyttäjätunnusten luomista varten ja ruokailua varten 

noin kolme euroa. Päivän kaikille aloittaville opiskelijoille yhteinen 

osuus alkaa klo 

10.00 koulun ruokalassa Sepänkadulla. Olethan ajoissa paikalla! 

Suositeltavaa on saapua paikalle ekologisesti kävellen, polkupyörällä tai 

julkisilla, sillä koulun lähistöllä on niukasti parkkitilaa. Ensimmäinen 

koulupäivä kestää noin klo 16 asti. Varaudu olemaan paikalla koko aika. 

 

Boostcamp järjestetään Kunstenniemen leirikeskuksessa Rymättylässä. Lähdemme leirille 

yhteiskuljetuksella torstaiaamuna ja palaamme perjantaina takaisin koululle. Varaa leiriä 

varten muistiinpanovälineet ja säänmukainen varustus sekä halutessasi saunomisvarusteet. 

Mukaan voi ottaa myös omia eväitä esimerkiksi grillaamista varten, mutta huomioithan leirin 

olevan alkoholiton. Kerrothan meille etukäteen, jos leiriosallistumisesi vaatii 

erikoisjärjestelyjä esimerkiksi ruokavalion suhteen! 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi


Käy lisäämässä itsesi tulevan luokkasi Facebook-ryhmään, jonka löydät nimellä PEYTES18. 

Ryhmästä löydät myös meidät tutorit ja voit olla meihin yhteydessä tarvittaessa. 

 

Orientoivien päivien aikataulu: 

29.8. klo 10–16 Ohjelmaa koululla, klo 18 → (vapaaehtoinen) kaupunkikierros, lähtö 

Sepänkadulta 

30.8. aamulla hieman ohjelmaa Sepänkadulla jonka jälkeen lähtö Boostcampille 

31.8. paluu Boostcampilta, jonka jälkeen vielä ohjelmaa koululla. 

 

Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 3.9. Tarkempi lukujärjestys selviää 

orientoivilla päivillä. 

Tutorinne: 

 

Anni Honkonen,  

anni.honkonen@edu.turkuamk.fi 

Aarni Karjalainen 

aarni.karjalainen@edu.turkuamk.fi  

Jesse Malinen 

jesse.malinen@edu.turkuamk.fi  

Paavo Ojanen  

paavo.ojanen@edu.turkuamk.fi 

Sonja Salminen 

sonja.salminen@edu.turkuamk.fi  

Susanna Uotila 

susanna.uotila@edu.turkuamk.fi  

Erik Haapa erik.haapa@edu.turkuamk.fi 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/2035545513125626/
https://www.facebook.com/groups/2035545513125626/
mailto:anni.honkonen@edu.turkuamk.fi
mailto:aarni.karjalainen@edu.turkuamk.fi
mailto:jesse.malinen@edu.turkuamk.fi
mailto:paavo.ojanen@edu.turkuamk.fi
mailto:sonja.salminen@edu.turkuamk.fi
mailto:susanna.uotila@edu.turkuamk.fi
mailto:erik.haapa@edu.turkuamk.fi


Lisätietoja (Avoin AMK) 
Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli 

tarvitset henkilökohtaista ohjausta, varaa aika Avoimen AMK:n suunnittelijalle. Mikäli sinulla on 

kysyttävää avoimen väylähausta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Avoin AMK ei pysty vastaamaan väylähakua koskeviin kysymyksiin. 

 

Avoimen henkilöstö:  

Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 

Anne Hakala, opintoneuvoja p. 050 5985 818 

 

 

mailto:avoinamk@turkuamk.fi
mailto:hakijapalvelut@turkuamk.fi
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