
Tervetuloa tutustumaan Turun korkeakouluihin!
 
Olet lämpimästi tervetullut Turun korkeakoulujen toisen asteen opinto-ohjaajille tarkoitettuun opoinfoon 
perjantaina 5.11.2021 Hakijan päivän yhteydessä. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksillä.
 
Varmt välkommen på Åbohögskolornas gemensamma info för andra stadiets studiehandledare den 
5.11.2021 i samband med Sökandes dag. Infotillfället genomförs via distanskoppling.

Mukana tapahtumissa ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu sekä Novian, Hu-
makin ja Diakin Turun yksiköt.

Virtuaalinen opoinfo
 
Aika: pe 5.11.2021 klo 12–14
Paikka: Etätilaisuus. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.
Ohjelma: Tilaisuuden ohjelma pohjautuu ennakkokysymyksiin. Voit lähettää niitä ilmoittautumislomakkeel-
la 27.10.2021 asti.

Opot voivat osallistua aamupäivällä Hakijan päivän ohjelmaan. Se koostuu etäluennoista ja videotallenteis-
ta, joissa perehdytään eri koulutusaloihin ja hakemiseen sekä Turkuun opiskelijakaupunkina.

Tutustu Hakijan päivän ohjelmaan: utu.fi/hakijanpaiva | turkuamk.fi/hakijanpaiva | abo.fi/hakijanpaiva

Ilmoittautuminen

Ennakkokysymyksiä voi toimittaa 27.10.2021 asti ilmoittautumislomakkeella. Tapahtumaan voi ilmoittautua 
myös tämän jälkeen 3.11.2021 asti, mutta ennakkokysymyksiä ei voi enää jättää. Ilmoittautumalla mukaan 
ajoissa varmistat, että saat vastaukset juuri sinua askarruttaviin kysymyksiin.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: Ilmoittautumislomake

Opoinfon osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse 4.11.2021.

Turun korkeakoulujen

Opoinfo
5.11.2021

http://www.utu.fi/hakijanpaiva
http://www.turkuamk.fi/hakijanpaiva
http://www.abo.fi/hakijanpaiva 
https://www.lyyti.fi/reg/Turun_korkeakoulujen_info_opoille_2021_6561


Tervetuloa tutustumaan Turun korkeakouluihin!
Hakijan päivässä pääset tutustumaan Turun kuuden korkeakoulun opintotarjontaan. Tapahtuma 
järjestetään virtuaalisesti perjantaina 5.11.2021 kello 9–15. Syksyn Hakijan päivä on suunnattu 
erityisesti lukioiden ja ammattikoulujen 3. vuoden opiskelijoille.

Päivän ohjelmassa on etäluentoja, esittelykierroksia ja opiskelijatarinoita. Kokoa ohjelmatarjon-
nasta itsellesi sopiva kokonaisuus yhdistelemällä eri korkeakoulujen etäluentoja ja videotallenteita. 
Osa etäluennoista nauhoitetaan, joten voit katsella niitä myös jälkikäteen.

Välkommen att bekanta dig med högskolorna i Åbo den 5 november 2021. Hakijan päivä-evene-
manget riktar sig främst till tredje årets studerande vid gymnasier och yrkesinstitut.

Korkeakoulujen tarkemmat ohjelmat sekä linkit etäluentoihin ja videoihin löydät seuraavilta sivuilta:

Turun yliopiston ohjelma      Turun AMK:n, Diakin, Humakin
utu.fi/hakijanpaiva       ja Novian ohjelma
         turkuamk.fi/hakijanpaiva
Åbo Akademin ohjelma
abo.fi/hakijanpaiva

Hakijan päivä
– abeille ja
kolmosille

5.11.2021

http://www.utu.fi/hakijanpaiva
http://www.turkuamk.fi/hakijanpaiva
http://www.abo.fi/hakijanpaiva
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Klo Ohjelma ja linkki

Suunnittele tähän oma 
Hakijan päivän ohjelmasi. 

Voit tehdä suunnitelman koneella 
(toimii Adobe Acrobat Readerilla) 

tai tulostaa sivun ja kirjoittaa 
suunnitelmasi käsin. 

Hakijan päivän ohjelmat löydät 
osotteista:

utu.fi/hakijanpaiva
abo.fi/hakijanpaiva

turkuamk.fi/hakijanpaiva

Opiskelijakaupunki Turku -videot

Liikkuminen (4 min)

Vapaa-aika (3 min)

Ruoka (4,5 min)

Asuminen (8 min)

Turun ylioppilaskyläsäätiö (TYS)

Miten haen asuntoa?

Ei mahtunut ohjelmaan, 
katson myöhemmin:

Taukoja ohjelmassa? Katsothan myös nämä:

Hakijan päivä  5.11.2o21
Oma ohjelma

https://www.utu.fi/hakijanpaiva
https://www.abo.fi/hakijanpaiva
https://www.turkuamk.fi/hakijanpaiva
https://www.youtube.com/watch?v=iM251r081SE&list=PLjTdIJH6-hclzbGTy8tw_U-76yguYmblP
https://www.youtube.com/watch?v=IC2Ygl4VWaM&list=PLjTdIJH6-hclzbGTy8tw_U-76yguYmblP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=3PW8Z0a0ES8&list=PLjTdIJH6-hclzbGTy8tw_U-76yguYmblP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sXPlro1JbSA&list=PLjTdIJH6-hclzbGTy8tw_U-76yguYmblP&index=4
https://tys.fi/miten-haen-asuntoa-syksy-2021
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