
 
 

Insinööri (AMK), Tieto- ja 
viestintätekniikka 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  Mahdolliset muutokset ilmoitetaan tähän 

(Korona tilanne) 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Ma 24.8.2020 klo 9:00 

• Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Auditorio Alpha 

• Ryhmätunnus: PTIVIS20 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opintoihin orientaatio (maanantai 24.8 – keskiviikko 26.8) sisältää perehtymisen Turun 

ammattikorkeakouluun ja opiskelutovereihisi, jotta saat mukavan alun opinnoillesi. Orientaation 

aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9–16. Läsnäolo on pakollinen 

Matematiikan lähtötasotesti 

Jotta opintojesi alku lähtee mukavasti liikkeelle, olemme koonneet sinulle kertaavia tehtäviä. 

Opintojen toisena päivänä järjestetään lähtötasotesti, jossa testataan seuraavia asioita: 

 Lukujoukot 
 Potenssit ja juuret (myös kymmenpotenssit, etuliitteet, yksikkömuunnokset) 
 Laskujärjestys 
 Polynomit 
 Murtoluvut ja murtolausekkeet  
 1. ja 2. asteen yhtälöt 

Näiden perusasioiden hallinta on opinnoissa välttämätöntä. Testin perusteella ohjataan tukea 

tarvitsevat opiskelijat Johdatus insinöörimatematiikkaan -opintojaksolle (JIM, 2 op). 

JIM toteutetaan heti syksyn ensimmäisessä jaksossa S1. Opintojakson loppukokeeseen voivat 

osallistua kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat. 



 
 
Lähtötasotestissä ei käytetä laskinta tai taulukkokirjaa. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi 

valmistautumaan testiin esimerkiksi seuraavan materiaalin avulla: 

http://opetus.tv/maa/maa1/  luvut 1–4, 7, 8 

http://opetus.tv/maa/maa2/  luvut 1–7, 12, 13 

Esimerkkitehtäviä: 

http://polku.opetus.tv/  MAA1 kohdat 1.1–4.3, MAA2 kohdat 1.1–3.3. 

Vastaavat asiat voi kerrata myös mistä tahansa lukion kirjoista (MAA1, MAA2, MAB1, MAB2). 

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan (jos sinulla ei ole konetta) 

Laadukas peruslaite monipuoliseen käyttöön (mm. kevyt kuvankäsittely).  

Keskihintainen laite  

Esimerkkikokoonpano:  

 Intel i5 prosessori tai vastaava  
 8 GB keskusmuistia  
 normaali kevyeen kuvankäsittelyyn sopiva vakionäytönohjain  
 kunnollinen näppäimistö  
 vähintään 250 GB kiintolevy  
 Windows 10 tai uudempi käyttöjärjestelmä  
 langaton verkkoyhteysmahdollisuus  
 USB C-liitäntä digitaalinen ulkoisen näytön liitäntä  
 nettikameran oltava integroituna 
 voitava liittää mikrofoni ja kuulokkeet/kaiuttimet  
 hyvä akunkesto 

 

Opintojen hyväksilukeminen 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
saman alan aikaisempia korkeakoulu opintoja, niin toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 17.8 
mennessä: paula.steinby@turkuamk.fi 

http://opetus.tv/maa/maa1/
http://opetus.tv/maa/maa2/
http://polku.opetus.tv/
mailto:paula.steinby@turkuamk.fi


 
 
 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja janne.ahtinen@turkuamk.fi p. 044 9072071 

Koulutusvastaava paula.steinby@turkuamk.fi  

Yleiset opintoihin liittyvät tiedustelut: opintotoiasiat@turkuamk.fi 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa insinööriopiskelijaksi Turun ammattikorkeakouluun! 

Tässä kirjeessä käydään läpi opiskelun aloittamiseen liittyviä asioita, sekä ensimmäisten koulupäivien 

sisältöä. Ennen orientoivia päiviä rekisteröi käyttäjätunnuksesi AMK:n verkkoon osoitteessa 

https://id.turkuamk.fi/frontpage 

Tsekkaa myös Facebookissa PTIVIS20 – Ryhmä! 

https://www.facebook.com/groups/1149319735413993 

Orientoivina päivinä osallistut koulun viralliseen ohjaukseen, sekä tuutorien järjestämään 

kaupunkikierrokseen ja Boostcampiin. Lisäksi pääset tuutoreiden ohjauksella tutustumaan Kupittaan 

kampusalueeseen. Kaupunkikierros on hupimielinen kierros ympäri Turkua, jossa suoritat rasteja 

ryhmäsi kanssa samalla tutustuen Turkuun. Vaikka olisit Turusta kotoisin, kierroksella on varmasti 

jotain tarjottavaa sinullekin. 

Boostcamp on luokan kesken pidettävä ryhmäytymistapahtuma, jossa on tuutoreiden ohjaamaa 

toimintaa. Tulethan sinne hymyissä suin ja valmiina tekemään uusia elämänmittaisia ystävyyksiä. 

Tapahtumat ovat aloittaville opiskelijoille täysin ilmaisia sekä pakollisia. Muistakaa säänmukainen 

varustus! 

Ensimmäisenä koulupäivänä tarvitset: 

- Ruokailurahaa 2,60€/päivä (opiskelijahintainen ruokailu koulun opiskelijaravintolassa) 

mailto:janne.ahtinen@turkuamk.fi
mailto:paula.steinby@turkuamk.fi
mailto:opintotoiasiat@turkuamk.fi
https://id.turkuamk.fi/frontpage
https://www.facebook.com/groups/1149319735413993


 
 

- Jos haluat tilata opiskelijahaalarit ja/tai liittyä ainejärjestömme Turun Insinööriopiskelijat TIO 

ry:n jäseneksi, tarvitset 30€  jäsenhintaisia haalareita varten (ainoastaan korttimaksu 

käytössä). Insinööriliittoon liittyminen maksaa 30€ ja siitä tulee lasku kotiin. 

- Muistiinpanovälineet 

Koulun ensimmäistä päivää saa jännittää vapaasti, niin tekevät varmasti muutkin. Tuutoreita saa 

rohkeasti nykäistä hihasta, heidät tunnistaa tuutoripaidoista ja liiloista haalareista! Muutoinkin 

tuutoreiden puoleen saa kääntyä missä tahansa askarruttavassa asiassa, autamme sinua mielellämme. 

Tyhmiä kysymyksiä ei ole, on parempi rohkeasti kysyä kuin pohtia yksin. Toivomme, että aloitat 

koulun avoimilla mielin, ja otat opiskelujen alusta ilon irti! 

Hyödyllisiä linkkejä 

Turun AMK:n opiskelijakunta TUO www.opiskelijakunta.net www.facebook.com/opiskelijakunta/ 

Opiskelijaravintoloiden ruokalistat https://www.lounaat.info/ 

Turun Insinööriopiskelijat TIO ry www.tio.fi 

www.facebook.com/TurunInsinooriopiskelijatTioRy/ 

Tuudo: Sovellus korkeakouluopiskelijoille, mistä löytyy tärkeimpiä opiskelijapalveluita 

https://www.tuudo.fi/ 

Orientoivien alustava ohjelma ja tuutorit 
Maanantai 24.8. 
Infotilaisuudet, lounas ja kampuskierros tuutoreiden opastamana 
 
Tiistai 25.8. 
Koulun ohjelmaa, matematiikan lähtötasotesti, Boostcamp, lounas 
 
Keskiviikko 26.8. 
Koulun ohjelmaa, kaupunkikierros 
 
Torstaina ja perjantaina ei virallista ohjelmaa. Suosittelemme kuitenkin ottamaan osaa 
iltaohjelmiin, joista tiedotetaan lisää orientoivilla. 

http://www.opiskelijakunta.net/
http://www.facebook.com/opiskelijakunta/
https://www.lounaat.info/
http://www.tio.fi/
http://www.facebook.com/TurunInsinooriopiskelijatTioRy/
https://www.tuudo.fi/


 
 

 

 

 

Viljami Heikkilä, 25 

Mitä koulun ja töitten oheen sitten mahtuu, lenkkeily, 
blenderillä mallintelu, kitaran rämpyttely kun sattuu sille 
päälle, pelailu, koodailu.. kyllä näitä on, kaikki alaan 
liittyvä. 

Motto: Mitä enemmän poimit herneitä, sitä enemmän 
poimit herneitä. 

Toteemieläin: Mangusti 

 
 

 
Niko Kaunisto, 26 

Soitan haitaria ja pelaan videopelejä 

Motto: Mä tiedän jostain jotain, mutten mistään mitään 

Toteemieläin: Vesinokkaeläin 

Niklas Nordman, 30 

PC-pelit, avantouinti ja frisbeegolf 

Motto: Niin makaa kuin petaa 

Toteemieläin: Mäyräkoira 



 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

Moa Konttila, 23 

Kuntosali, Skype ja velvollisuudet 

Motto: Kikkeliskokkelis 

Toteemieläin: Laiskiainen 

Klaus Jäspi, 25 

Kitaran soittaminen, pelaaminen kavereiden kanssa ja 

luonnossa vaeltaminen 

Motto: Älä tuomitse kirjaa kannen perusteella 

Toteemieläin: Stitch 

Julia Rannikko, 22 

Pelit, koirat, metsästys ja ammunta vievät kaiken sen 

ajan, mitä koulu jättää 

Motto: Drink up me harties, yo ho!! 

Toteemieläin: Isot kissat 



 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

  

Juhamatti Vasamaa, 31 

Voimanostoa tulee harrasteltua ja siinä sivussa samassa 

lajissa myös kilpailtua. Käytännössä suurin osa vapaa-

ajasta menee tähän harrastukseen. Toki välillä täytyy 

myös muistaa hieman ottaa "palkkaria" jossain 

paikallisessa menomestassa. 😏 

Motto: “Strength is never a weakness!” - Mark Bell 

Toteemieläin: Kilpikonna 

 
Emil Mustonen, 22 

Pelaaminen ja kaverit 

Motto: Mitä nopeammin, sitä nopeammin 

Toteemieläin: Pingviini 

Oskari Latva-Valkama, 21 

Videopelit, amerikkalainen jalkapallo ja musiikin kuuntelu 

Motto: More espresso, less depresso 

Toteemieläin: Nokkaeläin 



 
 

   

 

 

 

  

Santeri Levo, 22 

Vapaa-aikani menee koko lailla tietokonepelien, 

juomapelien ja frisbeegolfin äärellä 

Motto: Miksi tehdä tänään mitään, minkä voi 

huomennakin jättää tekemättä? 

Toteemieläin: Kotka 

Oskari Sysimetsä, 21 

Pelaaminen, frisbeegolfaaminen ja jäärata-autoilu 

Motto: Aina voi ajaa kovempaa, #oispaASTin 

Toteemieläin: Papukaija 

Niko Miettinen, 29 

Harrastuksiin kuuluu viinan myyminen sekä juominen, 

sali, frisbeegolf sekä videopelit 

Motto: Selvin päin symppis ja kännissä huippujätkä 

Toteemieläin: Aina sanottu, että omistan oravan 

keskittymiskyvyn, joten kai se on pakko sanoa orava 



 
 

  

 

 

 

 

  

Jasmin Nuurtila, 22 

Pala- ja videopelit, ulkoilu, pianoa tulee myös soiteltua 

Motto: Now… where’s my jukebox 

Toteemieläin: (Kung-Fu) Panda 

Aleksi Mustonen, 24 

Pelit ja koripallo 

Motto: paskaks vaan ja palamaan 

Toteemieläin: Laiskiainen 

Juuso Lepistö, 23 

Lenkkeily, kuntosali ja vähän tietokoneen ääressä 

istuskelua 

Motto: Kuppi kahvia tässä tilanteessa? No ehkä yksi. 

Toteemieläin: Hattivatti 



 
 

 

 

 

 

 

  

Oskari Helenius, 21 

Voimanosto, vapaa-aika menee koneella istuessa tai 

ruokaa tehdessä :D 

Motto: Yks minttu 

Toteemieläin: Katti 

Petro Hyppönen, 23 

Musiikkia kuluttaen tai tuottaen, videopelejä pelaillen 

Motto: ”Kyllä mä ihan oikeasti yritin olla ajoissa.” 

Toteemieläin: Huuhkaja 

Jesse Malinen, 23 

Vapaalla minut yleensä löytää pelien tai musiikin 

tuotannon parista - ellen ole lähtenyt yöelämään 

nauttimaan keikoista ja klubimusiikista. 

Motto: Life comes through for you. 

Toteemieläin: Erakkorapu 



 
 

 

 

 

Samuli Gratscheff, 27 

Videopelejä tulee pelailtua 

Motto: Kyl sen sit huomenna kerkee 

Toteemieläin: Koala 

Katariina Pelto-Pihko, 25 

Sydäntä lähellä huonekasvien paijaus, 

luontodokkarit, miinaharava ja aktiivihommat. 

Motto: Kai sauna on kuuma? 

Toteemieläin: Mesipussikiipijä 

Pia Santala, 32 

Kaikenlainen kalastelu (Phishing), viherkasvit ja 

valkoviini. Joskus myös tapaan kavereita. 

Motto: Eat Sleep Rave Repeat 

Toteemieläin: Pallokala 

Joonatan Manninen, 20 

Sali, lukeminen ja pelit 

Motto: ”Hullu saa olla muttei tyhmä.” 

Toteemieläin: Kotka 



 
 
 


