Insinööri (AMK), bio- ja
kemiantekniikka
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan bio- ja
kemiantekniikka polkuopintoja!
Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.

Opintojen aloitus
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 –
18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman
vieressä ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen
aloittamisen sekä etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan
myös polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa.
Tietoja opintojesi aloituksesta:






aika: keskiviikko 28.8.2019 klo 10:00
paikka: Lemminkäisenkatu 30, sali B164
saapuminen: suosi julkisia kulkuvälineitä, parkkipaikkoja on alueella vähän
ryhmätunnus: PBIOKES19
ota mukaan henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai passi.

Opintosi alkavat keskiviikkona 28.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, Turku.
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava paikalla. Saapuessasi
paikalle on vastassa opiskelijatuutoreita selkeästi näkyvine haalareineen. He opastavat sinua ryhmäsi
aloitustilaan. Opintojesi alkua auttavat muutenkin ryhmän omat opiskelijatuutorit sekä
opettajatuutori.
Opinnot alkavat kolmen työpäivän (keskiviikko-perjantai) mittaisella tutustumisella. Se sisältää
perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Päivien aikana
tutustutaan myös oppilaitoksen tietojärjestelmiin, palveluihin ja omaan tulevaan opiskeluun.
Opiskelijatuutorit järjestävät myös vapaaehtoista iltaohjelmaa. Lukujärjestyksen mukainen opiskelu
alkaa maanantaina 2.9.
Opiskelumateriaaleista tarvitset heti ensimmäisellä opiskeluviikolla kirjan:
Hänninen, Karppinen, Leskelä, Pohjakallio: Tekniikan Kemia, Edita
Sinun ryhmäsi tunnus on PBIOKES19. Tunnuksen perusteella löydät aikanaan esimerkiksi
lukujärjestyksesi Lukkarikoneesta. Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua Opinto-oppaassa.
Henkilökohtainen opetussuunnitelmasi on PEPPI-järjestelmässä, johon tutustutaan opintojen alussa.

BoostCamp
BoostCampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä. Sekä 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 hygieniatarvikkeet ja uimapuvun sekä pyyhkeen. Bio- ja kemiantekniikan boostcamp järjestetään
Kunstenniemen leirikeskuksessa Rymättylässä 10.-11.9.2019. Ryhmä yöpyy keskuksen lomamökeissä
boostcampin aikana.

Oma tietokone
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. Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa
(pdf). Oman koulutuksesi suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite monipuoliseen käyttöön
(mm. kevyt kuvankäsittely).

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 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:amk201401071071

Matematiikan tukikurssi polkuopiskelijoille
Tekniikan alan polkuopiskelijoille on tarjolla kaksi Johdatus insinöörimatematiikkaan –
nimistä matematiikan tukikurssia. Opiskelija ilmoittautuu näille opintojaksoille Peppi –
järjestelmässä saatuaan käyttäjätunnukset. Opintojaksot löytyvät Pepistä toteutustunnuksilla
5051176-3009, joka opetus järjestetään Lemminkäisenkadulla keskiviikkoisin 11.9.-27.11. klo
16-17.30 sekä 5051176-3008, jonka opetus järjestetään Sepänkadulla maanantaisin 9.9.25.11. klo 16-17.30. Molemmille opintojaksoille otetaan 30 opiskelijaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja
Koulutusvastaava Taina Hovinen (taina.hovinen@turkuamk.fi)
Opinto-ohjaaja Jarmo Virta, (jarmo.virta@turkuamk.fi) (14.8. alkaen)
Kesäaikana voit tarvittaessa olla yhteydessä opintotoimistoon opintoasiat@turkuamk.fi

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).
Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen!
Opiskelupaikan vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka
voidaan peruuttaa maksutta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan
lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen
maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi
opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan vastaanottamista.
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin.
Tarkemmat tiedot löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle,
opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy
verkkosivuiltamme.

Avoimen AMK:n toimisto
Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää!
avoinamk@turkuamk.fi
Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818

Vertaistuutorien tervehdys
Lue ”Kemiantekniikan käsikirja” seuraavalta sivulta alkaen.
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Alkusanat
Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan
Lemminkäisenkadulle!
Kemiantekniikka on nyt uusi mukava kotisi ainakin seuraavan neljän
vuoden ajan. Meillä opiskelu tarjoaa haastavat ja mielenkiintoiset
opiskeluvuodet, joista ei toimintaa puutu. Rankan opiskelun
vastapainoksi Elba ja muut koulutusalayhdistykset järjestävät
kaikenlaista toimintaa pitkin vuotta, heti orientoivilta alkaen.
Suosittelemme osallistumaan aktiivisesti ja avoimin mielin erilaisiin
illanviettoihin ja tapahtumiin. Niistä löydät mahtavia tyyppejä ja saat
uusia kokemuksia. Elban toimiston ollessa auki tule rohkeasti sisään
tapaamaan muita opiskelijoita ja juomaan vaikka kahvia.
Sen suuremmitta puheitta annamme tämän oppaan puhua puolestaan.
Tervetuloa elbaanien mahtavaan ja tiiviiseen joukkoon, meiltä ei
menoa ja meininkiä puutu.
Eero Kairittu
Tutorvastaavat
Ps. Jokainenhan jo tietää keitä ne tutorit on! Muistakaa, että he kaikki
ovat täällä teitä varten. Jos mielessä on jotain, johon ei vastausta löydy
tästä läpyskästä, niin nykäise punalahkeista hihasta. He pystyvät
ratkaisemaan isommankin ongelman, ja elleivät pysty, osaavat ainakin
kertoa kuka pystyy!
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Tutor-opettajat

Jani Pelkonen

Sari Loppela-Rauha

Tutoropettaja

Tutoropettaja

Taina Hovinen
Koulutusvastaava

Jarmo Virta
Opo
jarmo.virta@turkuamk.fi
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Opiskelijatutorit

Joona ja Miikka

Karri ja Pauli

Eero
Tuutorvastaava
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ELBA
ELBA ry on vuonna 2001 perustettu prosessi-ja
materiaalitekniikan oma opiskelijayhdistys, joka edustaa ja ajaa
kemiantekniikan omien opiskelijoiden etua Turun
ammattikorkeakoulussa.
ELBA tarjoaa opiskelijoille alansa tarvikevälitystä edullisin
hinnoin sekä tietenkin järjestää erilaista vapaa-ajan toimintaa.
ELBA toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä ja on
myös suuressa roolissa tutortoiminnassa.
ELBAn toimisto löytyy Lemminkäisenkadulta, A-puolen aulasta läheltä Sodexon ovia. Toimisto on
virallisesti avoinna tiistaisin ja torstaisin 11:45-12:15, mutta aina kun ovi on auki, olet tervetullut
toimistolle! ELBAn toimistolla voit ostaa mm. labratarvikkeita, sekä haalarimerkkejä, ilmoittautua
bileisiin tai vaan hengailla ja juoda kahvia/teetä, kuten noin 99 % toimistolla notkujista tekee.
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Elban hallitus 2018

www.elbary.net

10

Vanhojen opiskelijoiden vinkit uusille
Vaikka opiskelu on sekoitus hauskanpitoa ja kovaa työntekoa usein opiskeluun ei suhtauduta tarpeeksi
vakavasti, josta joudutaan myöhemmin mahdollisesti kärsimään. Tässä muutamia ”vinkkejä” ja
kokemuksen kautta opittuja asioita meiltä vanhoilta opiskelijoilta. Useammat varmaan tuntuvat
itsestäänselvyyksiltä ja hieman typeriltäkin asioilta muistettavaksi, mutta näyttää kuitenkin siltä, että
vuodesta toiseen niistä täytyy muistuttaa.


Vaikka joskus tuntuukin siltä, että on jotain muuta tosi tärkeää tai ei ehkä jaksaisi just tänä aamuna
herätä, niin tunneilla KANNATTAA KÄYDÄ. Tunneilla usein käsitellään myös paljon sellaisia
asioita mitä ei löydy kirjan teksteistä ja jälkeenpäin muistinpanojen metsästys kavereilta on
uuvuttavaa. Ja vaikka ne muistiinpanot saisikin lainaksi, niistä ei välttämättä siltikään ymmärtäisi
mitään.


Vaikka luulisi että olemme jo parinkymmenen vuoden aikana oppineet kaikki sivistyneen
käytöksen perusteet, kouluun tultaessa ne välillä nollautuu muistista.
Suurin osa tunneista pidetään yli sadan hengen luontosaleissa, joissa opettaja yrittää saada
äänensä kuuluviin takariveille asti. On siis varmaankin ymmärrettävää, että jo pienikin hälinä
häiritsee kuulemista. Sen ymmärtää viimeistään siinä vaiheessa, kun itse haluaisi oikeasti
kuulla mitä opettaja selittää! Joten eiköhän jätetä ne kaikki edellisillan jännät tapahtumat tauolle
ja keskitytään tunnilla siihen, minkä takia sinne on tultukin.
Opettajilla ja oppilailla on tapana sopia ruokatauosta ja tuntien yhteen pitämisistä keskenään.
Joten jos ruokatauko sovitaan tiettyyn väliin, tunnilta ei lähdetä silloin kun itselle iskee nälkä tai
alkaa kauheat nikkikset. Jokaisen yksittäinen ravaaminen häiritsee tunnin kulkua ja on myös
toisaalta loukkaavaa opettajan kannalta. Sama koskee tietenkin myöhästymisiäkin!
Akateeminen vapaus on kuitenkin aika suhteellinen käsite…



Niille jotka eivät pääse tentistä läpi ensimmäisellä kerralla on olemassa kaksi uusinta
mahdollisuutta, eli koulussamme järjestetään kerran kuukaudessa uusintapäivät. Nämä
uusintakerrat on tarkoitettu niille, jotka eivät läpäise ensimmäisellä kerralla, eivätkä, niille jotka
eivät viitsineet/kerenneet lukea koetta varten. Voimme myös kokemuksesta sanoa, että jos
päättää taktikoida ja jättää tentin uusintaan, koska sillä viikolla olisi kolme muutakin tenttiä,
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tilanne ei siitä kirkastu. Tulee uusia kursseja ja tenttejä ja pahimmassa tapauksessa et kerkeä
lukemaan kokeeseen silloinkaan, jolloin se jää roikkumaan. Yksikin suorittamatta jäänyt tentti
voi ressata ja painaa…
Tentin uusiminen on yleensä mahdollinen vain kahdella seuraavalla uusintakerralla ja jos et
sitten pääse niistäkään läpi, joudut käymään koko kurssin uudestaan. Erikoistapauksissa
opettajien kanssa voi tietenkin aina neuvotella, mutta yleensä näissä asioissa ollaan aika
tiukkoja.


Melkeinpä jokaisella kurssilla opettajat näyttävät kirjoja, joita teidän kuuluisi hankkia kurssille.
Joitakin kirjoja kannattaa oikeasti ostaa, koska niistä on hyötyä myös tulevilla kursseilla, mutta
jos ostaisitte jokaisen kirjan, mitä opettaja mainostaa joutuisitte todennäköisesti tekemään
kolmea duunia opiskelun ohessa.
Koulun kirjastosta löytyy melkeinpä kaikista oppikirjoista ainakin muutama kappale ja
kannattaa myös kysellä kirjoja kaupungin kirjastosta.



Jokaiselle kurssille täytyy ilmoittautua Pepin kautta. Teoriakursseille tulee ilmoittautua ennen
periodin alkua. Etenkin labrakursseille ajoissa ilmoittautuminen on tärkeää, että tiedetään
ajoissa, montako opiskelijaa labraan on tulossa, sillä tilat ja välineet ovat rajalliset. Mikäli
ilmoittautuminen myöhästyy, täytyy kurssille ilmoittautuminen anoa kirjallisesti
koulutuspäällikkö Anne Norströmilta. Ilmoittautukaa siis ajoissa kursseille!

12

Kemiantekniikan aakkoset
ATK-luokat
ATK-luokkia löytyy kaksi kappaletta (Micrococcus A176 ja
Saccharomyces A177), jotka sijaitsevat ruokalan ja auditorio
Lemminkäisen välisellä käytävällä. Luokkiin vaaditaan
kulkulupa, jonka anominen onnistuu netissä. Kun
hakemuksesi on hyväksytty, saat kulkukortin, jolla pääset niin labroihin kuin ATKluokkiinkin. Muista kuitenkin ennen ATK-luokkaan menoasi tarkistaa netistä
löytyvistä lukujärjestyksistä, ettei luokassa ole juuri sillä hetkellä opetustunti
käynnissä. ATK-luokkia löytyy myös muualta koulusta, mutta magneettikortti ei sovi
kaikkiin, joten kannattaa kokeilla sitä myös muuallekin.

Baareja ja Pubeja
Blanko
Aurakadulla, trendipaikka jossa hauska ympäristö ja kivaa taustamusaa,
viikonloppuisin livebändejä. Blankon terassilla on hyvä nähdä ja näkyä.

Bristol
Hämeenkadulla, varsinkin opiskelijoiden suosiossa oleva hengailupaikka.

Cosmic Comic Café
Forumissa, paikan erikoisuutena on laaja valikoima erilaisia sarjakuvia.

Dynamo
Linnankatu 7, mielenkiintoinen paikka jossa ”tavalliseen”
kyllästyneitä. Monipuolista musiikkia rockista souliin ja funkiin.

biletykseen

Edison
Rento ja rauhallinen istuskelupaikka Linnankadulla aivan keskustan
tuntumassa, pääkirjaston kulmilla. Edison tarjoaa tuttujen juomien lisäksi
erikoisuuksia, lautapelejä sekä biljardia. Yksi ehdottomista ykkösistä Turussa !!

Forte
Kristiinankadulla, löytyy tilaa bilettää, diskopuolen lisäksi myös suomipop ja
rock-puoli.

Night Club Apollo ja Soittojuomala Armas
Humalistonkadulla
bilepaikoista.

sijaitseva,

ehdottomasti

yksi

Turun

menevimmistä

Hunter´s Inn
Brahenkadulla, hyvä olutvalikoima, suosittu aloittelupaikka sekä paljon erilaisia
lautapelejä.
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Gong
Humalistonkadulla, monipuolinen ja suosittu paikka erilaisille tapahtumille
reiveistä live-bändeihin.

Koulu
Eerikinkadulla, panimoravintola vanhan koulun tiloissa. Hyviä omia oluita ja
erikoisoluita.

Marilyn eli Lyni
Turun keskustan vanhin yksityinen yökerho (löytyy siis Eerikinkadulta),
monien opiskelija- ja teemabileiden paikka.

Bileet
Bileet, hipat, partyt ja illanvietot kuuluvat opiskelevan nuoren opiskelijaelämään siinä
kuin luennot ja tentitkin. Eihän opiskelijaelämän sosiaalista puolta saa unohtaa, vaikka
tekniikkaa luetaankin. Tässä listattuna muutamia isoja ja tärkeitä bileitä. Kaikista
suurista bileistä tiedotetaan pitkin koulua.
Biosfääri
Ehdottomasti kaikkien ykkösten must-juttu. Biosfääri sisältää rasteja ympäri
kaupunkia ja hillittömät loppubileet. Suoriutumisesta saa myös hienon
haalarimerkin! Lisäksi kierroksella pääset myös tutustumaan ystäviimme
bioteekkareihin yliopistonmäeltä. Loppubileisiin osallistuvat myös vanhemmat
kemiantekniikan opiskelijat.

BIOPOLY
Rastikierros vailla vertaa. Perinteiset kaupunkirastit kierretään tällä kertaa niin
kaukaa kuin vain pystytään. Bussilipulla matkustetaan ympäri Turkua kaiken
maailman räkälät kiertäen. Juuri siellä missä sitä et ikinä edes ajatellutkaan...

Keltanokkabileet
Ykkösille tarkoitetut TUO:n järjestämät kastajaisbileet kaikille Turun
Ammattikorkeakoulussa aloittaville opiskelijoille. Luvassa on naamiaishenkiset
megabileet, joissa ykköset kiertävät rasteja ja tulevat virallisesti AMKopiskelijoiksi. Rasteja kiertävät saavat haalarimerkin ja ovat oikeutettuja
osallistumaan loppubileisiin jossakin Turun yökerhoista, jossa myös kaikki
muut opiskelijat bilettävät ykkösten kanssa. Tarkempaa tietoa saat tutoreiltasi
lähempänä tapahtumaa.

ASTIN-risteily
ASTin on aloittavien ja aloittavan mielisten tekniikan opiskelijoiden
starttiristeily, joka lähtee Turusta huokeaan opiskelijahintaan. Koko laiva on
varattuna ympäri Suomea tuleville insinööriopiskelijoille!

IOP
Insinööriopiskelijapäivät keräävät insinööriopiskelijat ympäri Suomea
viettämään viikonloppua haalareissa rastikisojen ja loppubileiden merkeissä.
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Aurasoudut
Aurasoudut on vuonna 1927 alkanut soututapahtumana, joka jatkuu vielä
perinteikkäästi tänäkin syksynä. Aurasoutujen kylkeen on myöhemmin tullut
AurasoutuApprot, jossa voit suorittaa itsellesi esimerkiksi luovijan tai ahdin
arvon. Aurasoudut ja AurasoutuApprot keräävät yhteen eri korkeakoulujen
opiskelijoita ympäri Suomen.

AATU
AATUssa eli Akateemisessa Aurajokilaivuri Tutkinnossa voit suorittaa itsellesi
esimerkiksi matruusin tai kapteenin arvon oman kunnon ja jaksamisen
puitteissa. Loppukevään suurimmat bileet. Lisätietoja löydät netistä lähempänä
toukokuuta.

Silliä ja kuravettä
Bileet järjestetään aprillipäivän läheisyydessä Elban ja TSTS:n yhteistyönä.
Luvassa on rastikierros ja jatkot jossakin paikassa X.

Haalarit
Prosessi-ja materiaalitekniikan haalarit ovat viininpunaiset ja niissä on keltaiset
kaulukset ja taskuläpät. Haalareiden sponsorimainoksia voivat hankkia myös ykköset
itse, lomakkeita saa ELBA:n toimistolta. Haalareiden saavuttua Elba järjestää uusien
haalareiden omistajille haalarikastajaiset, seuraa silloin sähköpostiasi.

Ilmoittautuminen kursseille
Opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Pepissä. Kursseille tulee ilmoittautua
ennen periodin alkua, joten ole valppaana! Jos myöhästyt viimeisestä
ilmoittautumispäivästä, täytyy sinun tehdä kirjallinen hakemus koulutuspäällikkö
Anne Norströmille kurssille pääsemiseksi.

Kaapit
Kemiantekniikka pukuhuoneesta saa varata parin kanssa oman kaappinsa laittamalla
tyhjän, lukottoman kaapin oveen oman ja kaverin nimet. Lukon kukin pari hankkii itse
oveen ja huolehtii, että lukko on poissa ja kaappi tyhjä, kun keväällä siirrytään
kesälomille.

Kirjasto
Kemiantekniikan kirjasto sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa ruokalan vieressä.
Kirjaston laina-ajat riippuvat aineistosta. Tiloista löytyy myös tietokoneita. Kirjasto on
hyvä paikka myös ryhmätöiden väsäämiselle. Lukurauhaa löytyy puolestaan
hiljaisesta huoneesta. Kirjaston kotisivuilta voi etsiä haluamaansa kirjaa hakupalvelun
kautta. Kotisivuilta löytyy myös linkkejä esim. kaupunginkirjaston ja muiden
korkeakoulujen kirjastojen kotisivuille. Kirjaston sivut löytyvät Messistä.
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Messi
Turun AMK:n nettipalvelin, josta löytyy kaikki tarvittava. Lukujärjestykset ja
ilmoitustaulu tärkeimpinä. Messistä löytyy myös linkit sähköpostiin, Optimaan ja
Peppiin.

Parkkipaikat
Koulun piha-alueella on parkkipaikkoja henkilökunnalle. Lisäksi siellä on muutama
paikka vierailijoille. Lempparilla käy päivän mittaan useita tärkeitä henkilöitä, joten
ethän itse käytä vieraspaikkoja. Lemminkäisenkadun varressa on parkkipaikkoja
molemmin puolin ja koulun takana on myös maksullinen parkkipaikka
Untamonkadun varressa, joka on ehkä enemmän opiskelijoille tarkoitettu. Laittomalle
paikalle ei kuitenkaan kannata menopeliään jättää, sillä parkkipirkot suorastaan
rakastavat opinahjojen ympäristöä.
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Peppi
Peppi on opiskelijatietojärjestelmä, joka sisältää mm. lukusuunnitelmat,
opintojaksokuvaukset, toteutussuunnitelmat ja opiskelijoiden henkilökohtaiset
opintosuunnitelmat eli HOPSit. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Pepin kautta.

Tentit ja Uusinnat
Tentit pidetään kurssin päättyessä. Kurssin alussa opettaja yleensä kertookin kurssin
suorituksesta ja tenteistä.
Yhtä kurssia saa yrittää uusia vain kaksi peräkkäistä kertaa, ja jos koe ei mene
toisessakaan uusinnassa läpi, joutuu koko kurssin istumaan uudestaan. Muutenkin
monet opettajat nostavat läpipääsyrajaa uusinnoissa, joten kurssit kannattaa tosissaan
yrittää saada ensimmäisellä kerralla läpi! Kannattaa myös ottaa huomioon, että
yhdellä uusintakerralla saa uusia vain kaksi koetta ja aikaa on vain 1,5 h, joten jos
uusintoihin kasaantuu kokeita, kannattaa niiden uusimisjärjestys miettiä tarkkaan.

Tulostus ja kopiointi
Opiskelu elää monisteista. Lemminkäisenkadulla sijaitsee X-Copy, jossa voi
ottaa kopioita omasta materiaalistaan kohtuuhintaan. Tutorit opastavat
kopiointipalvelun käytössä. Tulostus onnistuu koulun käytävillä olevilta
kopiokoneilta, joihin kirjaudutaan sisään omilla Windows-tunnuksilla.
Kaikilla opiskelijoilla on saldoa ladattuna kopiokoneille, sen loppuessa lisää
voi ostaa kirjastosta.

Vahtimestari
Lempparin vaksin löytää pääaulassa sijaitsevasta lasikopista, jossa lukee
INFO. Koppi on ulko-ovesta tultaessa heti vasemmalla puolella ja täältä voit
kysellä esim. kadonneita tavaroitasi. Vahtimestari vastaa yleisestä
järjestyksestä Lempparilla.
Vahtimestareiden toinen majapaikka löytyy B-puolelta heti ulko-ovista sisään
tultaessa oikealta puolelta lasiseinäisestä kopista.

Lyhenteitä
AMK:n lyhenneviidakko on usein hyvin sekava. Tässä muutamia selityksineen:
TUAMK eli Turun Ammattikorkeakoulu
OP eli opintopiste, vastaa noin 27 tunnin opiskelua koulussa ja kotona, hyvin haluttua
tavaraa varsinkin opintojen pitkittyessä.
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HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, opettajatutorit kertovat tästä kyllä
lisää
OPS eli opintosuunnitelma
TOTSU eli toteutussuunnitelma
OPTIMA eli oppimisen verkkoympäristö
SAMOK Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistyksen Liitto
IOL Insinööriopiskelijoiden liitto
TUO Turun AMK:n opiskelijakunta

ELBA Prosessi- ja materiaalitekniikan, sekä bio-, elintarvike- ja
laboratoriotekniikan koulutusalayhdistys
TRADE Tradenomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys
TIO Turun Insinööriopiskelijat
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IOL – ELBA -yhteistyö

Insinööriopiskelijoina meillä kaikilla on mahdollisuus liittyä valtakunnalliseen
Insinööriopiskelijaliittoon, lyhyesti IOL. Jäsenyys maksaa vaivaiset 30 € koko opiskeluajalta,
jäsenyyteen sisältyy Uusi Insinööri lehti, IF:n vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja kattava
matkaturvapaketti, sekä lukuisia etuja ja alennuksia erilaisista palveluista ja tuotteista.
IOL:n jäsenenä olet IL:n eli Insinööriliiton opiskelijajäsen ja olet oikeutettu saamaan liiton palveluita ja
neuvontaa mm. työsuhteita ja palkka-asioita koskevissa asioissa.
Myös KoKo-työttömyyskassaan on mahdollista liittyä, mikäli on voimassa oleva työsopimus. Kassaan
kannattaa ehdottomasti liittyä jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Mahdollisen työttömyyden
kohdatessa valmistuttua, saat paremman korvauksen kuin jos et kuuluisi kassaan.
Liittyminen tapahtuu joko netissä osoitteessa www.iol.fi tai paperisella lomakkeella, joita saa TIOn
toimistoilta Sepänkadun ja ICT:n koulutaloista tai Elban toimistolta Lempparilta. Lomakkeen sisältäviä
esitteitä saa myös kaikista tapahtumista, joissa Turun Insinööriopiskelijat ry -TIO tai IOL on mukana
esittelemässä toimintaansa – muun muassa bioalojen orientoivilta opinnoilta.

