
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-
tutkinto, kulttuurihyvinvointi         
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

aloituksesta ja opintoihin valmistautumisesta. 

 

Opintojen aloitus 

 Aloitusaika: Master Schoolin yhteinen aloitus on 13.1. klo 8.30 

 Paikka: Joukahaisenkatu 3 (ICT-City), auditorio Alpha (B1047) 

 Ryhmätunnus: YKULHK20 

 Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) ja oma kannettava tietokone 

 Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua Opinto-oppaassa 

 Ennen aloituspäivää: Aktivoi käyttäjätunnuksesi 3.1. - 12.1.2020 välisenä aikana osoitteessa 
https://id.turkuamk.fi. Ks: ohje Opiskelun aloitus -sivulta 

 Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso 
”Tulevaisuuden toimintaympäristöt” käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 13.1.2020. Tee 
ennen aloituspäivää opintojakson ennakkotehtävä. Katso ennakkotehtävän tarkemmat ohjeet 
oheisesta linkistä.  

 

Lähipäivät ja itsenäinen opiskelu 

Kulttuurihyvinvoinnin -koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää kuukaudessa (pl. aloituspäivät). 

Keväällä 2020 lähipäiviä ovat 13.1., 22.1., 23.1., 24.1. 13.2., 14.2., 19.3., 20.3., 16.4., 27.4., 14.5., 15.5. ja 

12.6. Opetus ajoittuu yleensä klo 9 – 16.30 välille.   

 

Ensimmäinen lähijakso 

Aloitamme oman ryhmän yhteisen työskentelyn kolmen päivän lähijaksolla 22.1. – 24.1.2019 

Taideakatemialla, Linnakatu 54. (Kuvateatteri, 1. krs.). HUOM! 22.1. päivämme alkaa klo 10.00. Lähijaksolla 

aloitetaan Kulttuurihyvinvoinnin, Kehittämismenetelmien ja Ammatillisen elämäkertaprosessin opiskelu 

sekä tutustutaan koulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja työskentelytapoihin, koulutuksessa käytettyihin 

digitaalisiin oppimisympäristöihin ja työvälineisiin, sekä tietenkin toisiimme.  Ota oma kannattava tietokone 

mukaan jo tälle ensimmäiselle lähijaksolle.  

https://opinto-opas.turkuamk.fi/
https://id.turkuamk.fi/
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/55/31/55314f9a-5d11-49bc-8acc-07651ffe1e1c/ennakkotehtava_tulevaisuuden_toimintaymparistot_ms_13-1-2020.pdf


Majoittuminen Turussa 

Majoituspalveluja tarjoavat Turun alueella monet hotellit ja hostellit, kuten Linnankadun 

kampusrakennuksen läheisyydessä Laivahostel Bore. http://www.turkuai.fi/hostelbore 

Linnakadun kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokala on pääsääntöisesti auki arkisin. Lisäksi lähistöllä 

on muita ruokapaikkoja, esim. ravintola Rantakerttu. http://www.rantakerttu.fi/ 

Myös Joukahaisenkadulla ICT-Cityssä palvelee opiskelijaravintola.  

Kummankin kampuksen lähettyvillä on parkkipaikkoja varsin rajallisesti.  

 

Lisätietoa 

Tarvittaessa voit tiedustella lisätietoja: Tiina Hautalalta (tiina.hautala@turkuamk.fi) tai Anna-Mari 

Rosenlöfiltä  (anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi tai Virpi Sulosaarelta (virpi.sulosaari@turkuamk.fi)  

Yleistä tietoa opintoasioista saat opintotoimiston sähköpostiosoiteella opintoasiat@turkuamk.fi. 

 

Opinnot ja ajanhallinta  
Master-tutkinto (Ylempi ammattikorkeakoulututkinto) antaa sinulle monia valmiuksia toimia mm. esimies-, 

asiantuntija- ja projektitehtävissä.  Kaksivuotisen tutkinnon laajuus on 90 op (1 op=27 t opiskelijan 

työpanosta). Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto tasolla 7, joka vastaa samaa tasoa kuin yliopistossa 

suoritettava kandidaattitutkinnon jälkeinen maisteritutkinto.  

Master-tutkinnon (YAMK) opinnot on suunniteltu työelämän ohessa toteutettaviksi. Tämä tarkoittaa 

kuukaudessa keskimäärin yhtä tai kahta lähipäivää, jotka ovat arkipäiviä. Läsnäolo lähipäivissä on edellytys 

opintojen etenemiselle. Tutkinto ei valmistu vain lähipäivien läsnäololla, vaan niiden välissä opintoja 

suoritetaan merkittävässä määrin itsenäisesti monimuotomenetelmiä hyödyntäen ja erilaisissa 

projektiympäristöissä.  

Opiskelu aikuisena työn, perheen ja harrastusten ohella on mielenkiintoista ja antoisaa, mutta samalla 

myös haastavaa. Opiskelu on monimuotoista, mutta laajuudeltaan kokopäiväistä. Opinnoissasi sinua 

tuetaan mm. osoittamalla sinulle henkilökohtainen opettajatuutori. Tämän lisäksi isompi opiskeluryhmä 

jakaantuu pienempiin tuutorryhmiin, jolloin muiden opiskelijoiden tuki, nk. vertaistuki, voi toimia opintojasi 

eteenpäin vievänä voimavarana. Jotkut opiskelijat ovat ottaneet myös jonkin aikaa opintovapaata. Kunkin 

opiskelijan omasta taustasta ja elämäntilanteesta johtuen kokemukset opiskelun kuormittavuudesta ovat 

yksilöllisiä.  

http://www.turkuai.fi/hostelbore
http://www.rantakerttu.fi/
mailto:tiina.hautala@turkuamk.fi
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