
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 
korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  
Koulutamme käytännön huippuosaajia. 
#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Ajoneuvo- ja kuljetus-
tekniikka, PAUTOS18, päiväopetus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Turun 
ammattikorkeakoulun Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan insinöörikoulutukseen! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. Ryhmäsi tunnus on PAUTOS18. Tunnuksen perusteella löydät opetus-
suunnitelmasi ja oman lukujärjestyksesi SoleOPS-tietojärjestelmästä. Koulun järjestelmiin päästäksesi 
tarvitset käyttäjätunnukset, jotka jaetaan opiskelun aluksi.  

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 29.08.2018 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 9.00 – n. 16. 
Opintojaksoon sisältyy myös Boostcamp-tapahtuma, joka järjestetään Turun kaupungin leirikeskuksessa. 
Sinne lähdemme heti ensimmäisenä iltapäivänä. Tapahtuma kestää noin 24 h, ja sen ohjelmassa on 
tutustumista, ryhmäytymistä, ulkoilua ja yöpyminen. 

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala p. +358 50 598 5903   

Koulutus- ja tutkimusvastaava Markku Ikonen p. +358 50 598 5744 

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi 

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

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 

http://www.tys.fi/
http://www.ovv.com/
http://www.asuntohelppi.fi/
http://www.oikotie.fi/
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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 lauantaina 25.8., 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: 

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

välttämiseksi mieluummin käteistä, ruoka maksaa 2,60 €/ateria) 

Boostcampille lähdetään jo ensimmäisenä koulupäivänä. (29.8.- 30.8.)  

Varaathan mukaan jo silloin sään mukaiset vaatteet, lakanat/makuupussin, pyyhkeen, henkilökohtaiset 
hygieniatarvikkeet ja uima-asun. Jos tulet autolla kouluun tuolloin, ota huomioon pysäköidessäsi, että 
olemme yön yli poissa. 

Boostcamp sisältyyy opintojaksoon, joten sieltä voi jäädä pois vain hyvin perustellusta syystä. 

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: 

Pekka Jylhä p. 0503373279 pekka.jylha@edu.turkuamk.fi  

Toni Korpinen p. 0505504667  toni.korpinen@edu.turkuamk.fi  

Juuso Hätönen p. 0400465897  juuso.hatonen@edu.turkuamk.fi  

Kalle Määttä p. 0405661866  kalle.maatta1@edu.turkuamk.fi 

Eelis Lalli p. 0405948194  eelis.lalli@edu.turkuamk.fi  

Arne Vuori p. 0445379563  arne.vuori@edu.turkuamk.fi  

Mikko Karppanen p. 0443777658  mikko.karppanen@edu.turkuamk.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
mailto:pekka.jylha@edu.turkuamk.fi
mailto:toni.korpinen@edu.turkuamk.fi
mailto:juuso.hatonen@edu.turkuamk.fi
mailto:kalle.maatta1@edu.turkuamk.fi
mailto:eelis.lalli@edu.turkuamk.fi
mailto:arne.vuori@edu.turkuamk.fi
mailto:mikko.karppanen@edu.turkuamk.fi
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FACEBOOK 

Olemme luoneet aloittaville opiskelijoille Facebook-ryhmän PAUTOS18. 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 Frank-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 ohjeet opiskelijakortin tilaamisesta löytyvät opiskelijakunnan 
nettisivuilta osoitteesta www.opiskelijakunta.net Tilausruuhkien välttämiseksi opiskelijakortti kannattaa 
tilata jo hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.  

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 Toni, Juuso, Kalle, Eelis, Arne, Mikko ja tuutorvastaava Pekka!  

 

 

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

