Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus, polkuopinnot
Onneksi olkoon saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan
rakennusmestarikoulutukseen! Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja polkuopintojen
aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi.

Opintojen aloitus
•
•
•
•
•

Aika: keskiviikko 26.8.2020 klo 10:00
Paikka: ICT-talo, Jouhakaisenkadun puolelta, luokka C2046
Saapuminen: Autopaikkoja löytyy vähäisesti. Tule kävellen,
polkupyörällä tai julkisilla mikäli mahdollista.
Ryhmätunnus: PRAKMS20
Ota mukaan henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai passi

Opintosi alkavat keskiviikkona 26.8.2020 klo 10.00 Turun AMK:n Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku
toimipisteessä, jonka sisäpihalta on ohjaus omaan tilaan. Oppaina toimivat opiskelijatutorit
selkeästi näkyvine haalareineen. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen
on oltava tällöin paikalla. Saapumisohjeita: https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-jakampukset/ict-talo-joukahaisenkatu/
Opinnot alkavat kokoontumispäivänä kolmen työpäivän (keskiviikko – perjantai) mittaisella jaksolla,
joka on osa kurssia ”Johdatus rakennusalaan 1 op” ja kaikkien uusien opiskelijoiden tulee
osallistua päivien ohjelmaan. Mahdolliset poissaolot tulee ilmoittaa etukäteen
opettajatuutoreille Vesa Turunen (vesa.turunen@turkuamk.fi tai Ville Hyyppä
(ville.hyyppa@turkuamk.fi). Päivien aikana työskennellään pääsääntöisesti noin klo 9 – 16, mutta
opiskelijatutorit järjestävät myös vapaaehtoista iltaohjelmaa.
Jos koronatilanne vaatii voi järjestelyihin tulla muutoksia.
Perjantaina 28.8. lähdemme, jos koronatilanne sallii, Jouhakaisenkatu 3:sta bussikuljetuksella
aamulla leiritapahtumaan (tutustumista ja ryhmäytymistä ulkoilun ja kisailun merkeissä)
Heinänokkaan, josta paluu Jouhakaisenkadulle klo 16:00 mennessä. Tarkemmat ohjeet ja
varmistus tapahtumasta annetaan viimeistään torstaina 27.8. Retkeen kuuluvat kuljetukset,
ruokailu ja kahvit. Mukaasi tarvitset vain säähän sopivat ulkoiluvaatteet. Lukujärjestyksen
mukainen opiskelu alkaa maanantaina 31.8.
Sinun ryhmäsi tunnus on PRAKMS20 (Päiväopetuksena toteutettava RAKennusMestarikoulutus
Syksystä 2020 alkaen). Ryhmätunnuksen avulla löydät aikanaan esim. lukujärjestyksesi
Lukkarikoneesta. Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua Opinto-oppaassa. Henkilökohtainen
opetussuunnitelmasi on PEPPI-järjestelmässä, johon tutustutaan opintojen alussa.

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut)
Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja, voit miettiä
olisiko niissä mahdollisesti joitakin hyväksiluettavia opintoja. Näistäkin mahdollisuuksista toki
kerrotaan heti syksyn alussa tarkemmin.
HUOM Polkuopiskelija! Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa
hyväksilukua aikaisemmille opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut
hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä

avoimen AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan
opintojakson opettajan kanssa.

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan
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 Turun ammattikorkeakoulun yleisohjeistus koneen
hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa. Suosittelemme yleisohjeen 2. vaihtoehdon
kaltaista tietokonetta.

Matemaattisen osaamisen vahvistamisesta ennen opintoja
Sinulla on mahdollisuus vahvistaa matematiikan perustaitoja jo ennen varsinaisten opintojen alkua
Turun AMK:n matematiikan opettajien laatiman, itsenäisesti opiskeltavan verkkomateriaalin avulla.
Lisätietoja asiasta uusien opiskelijoiden infosivulta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-jaopiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/.

Muistilista
•
•
•
•
•

Toimi saamiesi ohjeiden mukaan, ”kaikki muu” selviää syksyn mittaan!
Ota mukaan todistus henkilöllisyydestäsi
Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 28.8.2018 klo 10.00 Turun Sepänkatu 1:n
toimipisteessä.
Varaudu osallistumaan leirille (päivän mittainen ulkoilmatapahtuma)
Järjestä elämääsi tila ja mahdollisuus opiskella, ole avoin uusille ystäville ja innostunut
saamastasi mahdollisuudesta opiskella uutta!

Lisätietoja 18.6. asti ja 17.8. alkaen
Koulutusvastaava Vesa Turunen puh. 040 071 4609, vesa.turunen(a)turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja Jarmo Virta, puh. 050 598 5624, jarmo.virta(a)turkuamk.fi
Opettajatutor Ville Hyyppä, puh. 050 598 5768, ville.hyyppa(a)turkuamk.fi
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi. (ei kesätaukoa)

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 20.7.
alkaen.

Vertaistutorien tervehdys
Onnittelut tuleva valkokypärä!
Opiskelu alkaa kaikille pakollisilla orientoivilla päivillä keskiviikkona 28.8.2019 klo 10 ICTkampuksella (Jouhakaisenkatu 3, Turku). Me tutorit olemme sinua vastassa koulun pihalla ja
ohjaamme oikeaan paikkaan päivän aluksi ja sen aikana. Olemme apunasi myös koko
ensimmäisen lukuvuoden! Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi kalenteri/vihko ja kynä, sillä
informaatiota tulee heti alkumetreistä lähtien paljon. Ensimmäisellä viikolla järjestämme koko

ryhmälle iltaohjelmaa jokaisena iltana. Tarkoituksena on auttaa sinua tutustumaan uuteen
ryhmääsi, opiskelijakulttuuriin ja Turkuun, joten pidäthän nämä illat vapaina.
Muista olla ajoissa, mikäli saavut omalla autolla. Varaudu parkkipaikan metsästykseen! Hieman
kauemmas pysäköimällä säästät omaa aikaasi.
Varaa mukaasi ruokailuun 2,60€! Polkuopiskelijoiden ateriakortista ja hinnoista löytyy lisätietoa
uusille opiskelijoille nettisivulta.
Voit hankkia opiskelijakorttisi jo etukäteen, jolloin saat esimerkiksi bussikorttisi ladattua
opiskelijahinnalla. Saat korttisi liittymällä TUO:n (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta)
opiskelijajäseneneksi osoitteessa opiskelijakunta.net. Liittymisen jälkeen saat ohjeet
opiskelijakortin (slice.fi) aktivoimiseen.
Järjestämme aloittaville opiskelijoille PIKNIKin lauantaina 22.8.2020 Kupittaan puistossa.
Kokoonnumme Lempparin kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) klo 17, jonka jälkeen löydät meidät
kampuksen viereisestä puistosta. Meidät tutorit tunnistat musta-neonkeltaisista haalareista ja
iloisesta mielestä. Tule tutustumaan tuleviin uusiin luokkalaisiin ja meihin tutoreihin. Tarjolla on
pientä purtavaa ja juotavaa, mutta halutessasi ota mukaasi oman suun mukaiset juomat. Nähdään
siis piknikillä rennoissa tunnelmissa!
Voit olla meihin tutoreihin yhteydessä asiassa kuin asiassa. Pyrimme auttamaan parhaan
kykymme mukaan. Käy liittymässä Facebookissa ryhmään PRAKMS20, saat sitä kautta meiltä
tutoreilta lisätietoa ja voit myös itse olla meihin yhteydessä mieltä askarrutavissa asioissa. Löydät
ryhmän hakemalla nimenomaan ryhmä-haulla.
iida.siili@edu.turkuamk.fi / 040 353 9993
janne.eerikainen@edu.turkuamk.fi / 044 301 0198
stefan.wickstrom@edu.turkuamk.fi / 050 599 0211
jari.heinonen@edu.turkuamk.fi / 040 571 3531
samu.nykanen@edu.turkuamk.fi / 040 508 6362
vili.kauppi@edu.turkuamk.fi / 044 030 5405
NÄHDÄÄN ELOKUUSSA !
Terveisin tutorinne:
Iida, Janne, Stefan, Jari, Samu ja Vili

