
 

 Insinööri (AMK), Energia- ja 
ympäristötekniikka, PEYTES17,  
päiväopetus  
 
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutuksen 
polkuopintoihin!  
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti 
heti paikan vastaanotettuasi.  
Sinun ryhmäsi tunnus on PEYTES17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista, 
johon on linkki Turun amk:n kotisivulta ja lukujärjestyksen (noin viikosta 34 alkaen).  

 
Opintojen alkaminen  
 

Opintosi alkavat keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava paikalla. Kaikki Sepänkadulla aloittavat 
opiskelijat kokoontuvat aluksi tervetuliaistilaisuuteen opiskelijaravintolaan, johon opastetaan pihalta. 
Tilaisuuden jälkeen ryhmä PEYTES17 kokoontuu omassa tilassaan, johon opastetaan ravintolasta. 
Opintojesi alkua auttavat opiskelijatuutorit, joiden tervehdyskirje on alempana sekä opettajatuutorit.  
Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) -opintojaksolla keskiviikkona 
30.8.2017 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.  
 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen.  
 
 
Mikä on Boostcamp? 

Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä. 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 31.8.-
1.9.2016. Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot –opintojakson suoritusmerkinnän edellytyksenä on 
osallistuminen tähän tapahtumaan. 
 

http://lukkari.turkuamk.fi/sepankatu/


Boostcampiltä Kunstenniemestä palaamme perjantaina 1.9. klo 10, jonka jälkeen ohjelma jatkuu 
Sepänkatu 1:n kampuksella klo 13 saakka.  
 

Aikataulu:  

Ke 30.8. klo 10.00 – 16.00 Sepänkatu 1 

To 31.8. klo 9.00 – lähtö bussilla Boostcampille Rymättylän Kunstenniemien leirikeskukseen 

Pe 1.9. klo 09.30 – paluu Boostcampiltä Sepänkadulle, jossa ohjelma jatkuu noin klo 13 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 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   

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.   

 

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 

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


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) 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa mahdollisia aiempia opintoja ei voida hyväksilukea. 

Opintojen hyväksilukua voit hakea saatuasi yhteishaun tai avoimen väylän haun kautta saatua tutkinto-

opiskeluoikeuden. Mahdollisista hyväksiluettavista aiemmista opinnoista voi olla yhteydessä oman 

koulutusohjelman opinto-ohjaajaan. 

 

 

Lisätietoja 

Opinto-ohjaaja ja opettajatuutori Raisa Kääriä puh. 044-9072085 

Koulutusvastaava ja opettajatuutori Ville Hyyppä puh. 050 5985 768 

Opintosihteeri 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 
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