
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Insinööri (AMK), Rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikka, PRAKIS17, 
päiväopetus 
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen 
polkuopintoihin! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PRAKIS17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista, 
johon on linkki Turun amk:n kotisivulta ja aikanaan lukujärjestyksen (lukujärjestys on kuitenkin 
nähtävissä vain intranetissä, johon saat käyttäjätunnukset opintojesi alussa). 

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. Kaikki Sepänkadulla 
aloittavat opiskelijat kokoontuvat aluksi tervetuliaistilaisuuteen opiskelijaravintolaan, johon opastetaan 
pihalta. Tilaisuuden jälkeen ryhmä PRAKIS17 kokoontuu omassa tilassaan, johon opastetaan ravintolasta. 
Ellet pakottavasta syystä pääse paikalle, ota etukäteen yhteyttä opinto-ohjaajaasi, jonka yhteystiedot 
ovat alempana. Kannattaa myös huomioida, että lähialueen parkkipaikat täyttyvät nopeasti. 

Opintojesi alkua auttavat opiskelijatutorit, joiden tervehdyskirjeeseen on linkki alempana sekä 
opettajatutor. Ryhmä jaetaan A- ja B-osiin, joilla on omat tutorit. Jako ei noudata mitään määrättyjä 
ehtoja, tavoitteena on vain että ryhmistä tulee samankokoiset. Osa tulevista opinnoista pidetään 
lukujärjestyksessä A- ja B-ryhmille eri aikaan, osa taas yhdistettynä ryhmänä. 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen.  
 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1 opintopiste) opintojaksolla keskiviikkona 30.8.2017 
klo 10:00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko – perjantai) ja sisältää perehtymisen 
Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään 
pääsääntöisesti klo 8:30 – 16. Opiskelijatutorit järjestävät myös vapaaehtoisia illanviettoja.  Perjantai 
1.9. on varattu leiritapahtumaan joka kestää sen päivän. Tapahtuma pidetään Naantalissa 
Kunstenniemen leirikeskuksessa, ja sinne järjestetään kuljetus, kahvit ja lounas. Mukaan tarvitset vain 
säähän sopivat ulkoiluvaatteet. 
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Lukujärjestyksen mukainen ohjelma alkaa maanantaina 4.9 

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). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2017 polkuopintojen osalta viimeistään 
keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. Peruuta osallistumisesi 
tästä   

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

 

Hyväksiluvut 
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa mahdollisia aiempia opintoja ei voida hyväksilukea. Opintojen 
hyväksilukua voit hakea saatuasi yhteishaun tai avoimen väylän haun kautta saatua tutkinto-
opiskeluoikeuden. Mahdollisista hyväksiluettavista aiemmista opinnoista voi olla yhteydessä oman 
koulutusohjelman opinto-ohjaajaan. 

 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa  
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.    

 

Matematiikan opiskelu  
Puutteelliset perusalgebran tiedot vaikeuttavat matematiikan jatko-opintoja huomattavasti. Tiedot 
kannattaakin täydentää jo ennen opintojen alkua tai heti niiden alkaessa sen sijaan, että antaisi 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
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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   

 

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Jarmo Virta (8.-11.8. ja 29.8. alkaen) puh. 050 5985 624; jarmo.virta(a)turkuamk.fi  

Koulutusvastaava (insinöörin perusopinnot) Ville Hyyppä puh. 050 5985 768; ville.hyyppa(a)turkuamk.fi 

Opintosihteeri opintoasiat@turkuamk.fi 

Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. Otathan 
rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 

 

  

 

 

Vertaistutorien tervehdys (opiskelijaohjaajasi) 
Moikka!  

 

Tervetuloa opiskelemaan rakennusinsinööriksi Turun ammattikorkeakouluun! 

 

Koulu alkaa keskiviikkona 30.8 klo 10 osoitteessa Sepänkatu 1. Aluksi ohjelmassa on kolme opiskeluun 
orientoivaa päivää, joiden tarkoituksena on kertoa koulumme käytäntöjä, tutustuttaa sinut tarpeellisiin 
tiloihin ja silloin saat tavata myös uudet opiskelukaverisi rennommissa tunnelmissa. Luvassa on myös 
vapaaehtoista ja hauskaa iltatoimintaa tutoreiden johdolla. Varauduthan siihen, että päivät saattavat 
kestää myöhään iltaan saakka. Maanantaina 4.9 alkaa lukujärjestyksen mukainen opiskelu. Lisäksi tämän 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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kirjeen takana on infoa yhteisestä ryhmäytymispäivästä. Jo ensimmäisenä päivänä pääset tapaamaan 
meidät, tutorisi, ja me autamme, että opiskelusi lähtee hyvin käyntiin uudessa koulussasi! 

  

Saat orientoivien päivien aikana paljon infoa, mutta jos nyt jo sinua askarruttaa jokin, niin ota rohkeasti 
meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät kirjeen lopusta. Liity myös Facebookissa uuden luokkasi 
ryhmään nimeltä PRAKIS17.  

 

Iltatoiminnasta lisää: 

30.8. Keskiviikko: Kaupunkikierros 

31.8. Torstaina: Amazing race 

1.9. Perjantai: Beach party Uittamolla 

 

 

Rakennustekniikan opiskelijana oma koulutusalayhdistyksesi on Turun Insinööriopiskelijat ry. TIO on 
Insinööriopiskelijaliiton ja sitä kautta myös Insinööriliiton paikallisyhdistys, jäsenenä pääset siis käsiksi 
Insinööriliiton jäsenetuihin. Ennen koulun alkua saat lisätietoa Facebookista 
(https://www.facebook.com/TurunInsinooriopiskelijatTioRy) tai nettisivuilta www.tio.fi . 

 

Ystävällisin terveisin,  
 
Opiskelijatutorisi 

 

Santeri Aaltonen  045 2155 446 

Amanda Moberg  0400 946 391 

Anni Koski   040 5039 658 

Jose Palmeiro   045 2787 744 

Kim Wahlsten  050 5185 872 

Matti Marttala  045 6385 389 

Severi Suominen  0400 624 428 

Sophia Nieminen  050 4149 699 

https://www.facebook.com/TurunInsinooriopiskelijatTioRy)
http://www.tio.fi/
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Tiia Ristseppä  050 4355 554 

Saara Valtonen (tutorvastaava) 0400 482 503 

 

 

Opettajatutoreina toimivat Liisa Larkela ja Suvi Aittapelto. 

 

Ryhmäytymispäivä 

 

Rakennustekniikan tutorit järjestävät yhdessä rakennusmestareiden tutoreiden kanssa 
ryhmäytymispäivän Kunstenniemen leirikeskuksessa. Päivän ajankohta on perjantai 1.9.2017 ja matka 
starttaa aamulla klo 8.30 Sepänkadulta bussikyydein. Luvassa on rentoa tutustumista uusiin luokkalaisiin, 
erilaisia ryhmäytymisleikkejä, sekä hauskanpitoa yhdessä. Leirikeskuksessa on myös tarjolla lounas sekä 
aamu- ja iltapäiväkahvit, joten nälkä ei pääse yllättämään!  

Leirikeskuksesta bussit lähtevät kohti Sepänkatua viimeistään klo 15.30 aikaan. 

 

Ryhmäytymispäivä on pakollinen, sillä se kuuluu osana orientoiviin päiviin, mutta mikä sen rattoisampaa 
kuin viettää kiva päivä uusien tuttavien kanssa. Toivomme myös, että mahdollisimman moni jatkaisi 
yhteistä päivää aina iltaan saakka! Lisää infoa leiripäivästä kuulet heti ensimmäisenä koulupäivänä. 
 

 

Terveisin Tutorit  
 

 

 

  


