
   
 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen 

asiantuntijuus, verkko-opinnot  
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 9.1.2023 klo 8:30 

• Paikka: Zoom-tapaaminen (Zoom-yhteyden linkki) 

• Zoom-linkki löytyy myös Lukkarikoneesta ja Tuudosta 

• Ryhmätunnus: YGEROK23V 

 

Master School -koulutusten yhteinen aloituspäivä 9.1.2023 

08:30–10:15  Koulutusalan/koulutuksen oma aloitusinfo (Zoom-yhteys auki klo 8.15 alkaen) 

10:15–10.30 Kahvitauko 

10:30–11.30  Master School -koulutusten yhteinen avaus (ohjelma englannin kielellä; saat linkin 

yhteiseen Zoom-tapaamiseen koulutuksen omassa aloitusinfossa. Linkki löytyy myös 

Lukkarikoneesta ja Tuudosta) 

11:30–12:30  Lounastauko                              

12.30–15.30 Tulevaisuuden toimintaympäristöt / Future Operating Environments: Ohjeet Master 

School -koulutusten yhteisen opintojakson suorittamiseen, sekä iltapäivän 

työskentelyyn Sitran megatrendikorteilla tuutoropettajien ohjauksessa. Pienryhmät ja 

online-työskentelytilat ohjeistetaan tapaamisen alussa. Toteutuu osittain englanniksi. 

https://turkuamk.zoom.us/j/67255643814


   
 
Tiistai 10.1.2023 ohjelma 

 

10:00-13.30 Koulutuksen oma info ja ryhmäytyminen  

Linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/9303869041 

14:00 - 15:30 Opinto-ohjaajan esittäytyminen sekä yhteistä infoa mm. korvauudet ja vapaasti 

valittavat 

 ICT-City, auditorio B1026_Gamma (Joukahaisenkatu 3, Turku) 

Verkkokoulutuksille Zoom-linkki Lukkarikoneessa ja Tuudossa (linkin saa myös 

maanantaina 9.1.).  

 

Opintojen kontaktipäivät kevät 2023 

 

26.1. klo 9.00–11.30 Ikäihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen (ALKAA) 

26.1. klo 13:15-15:30 Opinnäytetyö ja mentorointi sekä kirjaston ja Tiedonhankinnan perusteet 

verkkokurssin esittely. Toteutetaan etänä. Zoom-linkki Lukkarikoneessa ja 

Tuudossa.  

27.2. klo 12.00–15.00 Ikäihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen (luennot) 

27.3. 11.00–12.00                 Tuutorointi (idea ja suunnitelma) 

Linkki: https://turkuamk.zoom.us/j/9303869041 

klo 12.00–15.00 Ikäihmisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen (posteriseminaari) 

12.4. klo 10:00-11:00  Tulevaisuuden toimintaympäristöt, hackathonin ennakkoinfo. Toteutetaan 

etänä. 

24.4. klo 9:00–17:30  Tulevaisuuden toimintaympäristöt, hackathon. Toteutetaan etänä.  

https://turkuamk.zoom.us/j/9303869041
https://turkuamk.zoom.us/j/9303869041


   
 
27.4.2023 TALK – näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin -seminaari. Toteutetaan 

etänä.  

4.5.2023   KV-seminaari. Toteutetaan etänä. 

15.5.2023 klo 9:00-15:00     Ideaseminaari 

Muutokset voivat olla mahdollisia. 

 

Ennakkotehtävä(t) 

Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 

toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 9.1.2023. Aloituspäivässä orientoidutaan 

opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön 

ja ammattialaan. 

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä: 

• Sitra 2020: Megatrendikortit 
• Sitra 2020. Megatrendit 2020 

Voit halutessasi tutustua myös englanninkielisiin megatrendiaineistoihin. On mahdollista, että oma 

ryhmäsi käy keskustelun englanniksi.  

 

Lisätietoa 

Ryhmän vastuutuutori: Sini Eloranta sini.eloranta@turkuamk.fi. Paikalla 5.1. alkaen. 

Koulutusvastaava Anne Rouhelo anne.rouhelo@turkuamk.fi Paikalla 5.1. alkaen 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Katja Heikkinen katja.heikkinen@turkuamk.fi Paikalla 5.1. alkaen 

Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi Paikalla 5.1. alkaen 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
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