
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Tuotantotalous, PTUTAS18, 

päiväopetus 

 

Welcome to the most exclusive club of the “Noble Representatives of The Excellence in 

Industrial Management and Engineering”! 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

Tuotantotalouden Insinöörikoulutukseen. 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 

paikan vastaanotettuasi. 

 

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat keskiviikkona 29.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1.  Ulkona odottavat 

tuutorit, jotka ohjaavat Sinut oikeaan tilaan. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi 

ilmoittautuneen opiskelijan on oltava tällöin paikalla.  

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

29.8.18 klo 10:00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää, keskiviikko - perjantai (sisältäen 

Boostcamp) ja sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

Opintojakso aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9 – 16. Tarkemmat ohjeet aikataulusta saat 

keskiviikkona, kun opintosi alkavat. 

 

• Ota mukaan myös roppakaupalla ”tekemisen meininkiä” ja opiskeluintoa. Odotamme sinulta 

paljon, koska olet astumassa arvostetuimpaan ja hienoimpaan insinöörikoulutukseen, joka 

avaa sinulle enemmän mahdollisuuksia kuin mikään muu koulutus!    

 

 

Lisätietoja 

Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala puh. 050 5985903 

Opintosihteeri Tiina Venho  

opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 
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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 (lakanat löytyvät). 

 

Tuotantotalouden Boostcamp järjestetään 30.-31.8.2018. Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 

–opintojakson suoritusmerkinnän edellytyksenä on osallistuminen tähän tapahtumaan. 

 

 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
aikaisempia korkeakouluopintoja, on sinulla oikeus sisällyttää niitä tutkintoosi. HUOM Polkuopiskelijat 
saavat hyväksiluvun vasta virallisen opiskelupaikan saatuaan. 

 

 

 

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. 

 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). 

 

 

 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf


 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Onneksi olkoon uusi Tutalainen ja tervetuloa opiskelemaan Turun AMK:n Sepänkadun 

kampukselle! 

Aloitusviikkoina me tuutorit olemme teidän apunanne ja tutustumme yhdessä kouluun sekä toisiimme 

rennolla meiningillä. Meidän puoleen voi kääntyä missä asiassa tahansa koko lukuvuoden ajan, myös 

ennen koulun alkua sähköpostitse.  

Olisi toivottavaa, että varaatte ensimmäisten päivien illat myös vapaaksi, sillä luvassa on kaikenlaista 

hauskaa ohjelmaa! 

Laittakaa viestiä tuutori Marinellalle (puh. 045 6506008), jossa kerrotte olevanne uusi oppilas, jolloin 

teidät liitetään Tutan Whatsapp-ryhmään! 

 

Lämpimästi tervetuloa Tutalle ja nähdään syksyllä! 

Kesäisin terkuin tuutorinne Aino, Marinella, Ella ja Matias 

Kameran takana tuutorivastaava Hanna 
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aino.virtanen@edu.turkuamk.fi, ella.munne@edu.turkuamk.fi, marinella.kajic@edu.turkuamk.fi, 

matias.hokkanen@edu.turkuamk.fi 

hanna.huovinen@edu.turkuamk.fi 

 

 

Hyödyllisiä sivuja, joihin tutustua: 

Turun Ammattikorkeakoulu  www.turkuamk.fi 

Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta www.opiskelijakunta.net 

Kela, opiskelijoiden tuet   http://www.kela.fi/opiskelijat  

Turun Insinööriopiskelijat ry  www.tio.fi 

Opiskelijakortti   http://www.frank.fi/ 

Turun joukkoliikenne   http://www.foli.fi/ 

 

Lisäksi jos uusi koti Turusta on vielä haussa, kokeile näitä: 

www.tys.fi 

www.ovv.fi 

www.vuokraovi.com 

www.oikotie.fi 
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