
  

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000  

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen  

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.   

Koulutamme käytännön huippuosaajia.  

#ExcellenceInAction  

Insinööri (AMK), Tieto- ja 
viestintätekniikka, PTIVIS18, 
päiväopetus  

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Tieto- ja 
viestintätekniikan insinöörikoulutukseen!  

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. Sinun ryhmäsi tunnus on PTIVIS18.   

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat maanantaina 27.8.2018 klo 9.00 ICT-Cityn toimipisteessä, osoitteessa Joukahaisenkatu 
3 (auditorio Alpha aulakerros). Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on 
oltava tällöin paikalla.   

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot (KOTE) 1 (1. opintopiste) opintojaksolla ja kestävät 
kolme työpäivää (maanantai 27.8 – keskiviikko 29.8). KOTE 1 opintojakso sisältää perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään 
pääsääntöisesti klo 9 – 16, mutta tiistaina tai keskiviikkona työskentely jatkuu klo 19:30. Tällöin viemme 
uudet opiskelijat kahdessa ryhmässä Paimion seurakunnan Rantalan leirikeskukseen, jossa järjestämme 
ryhmäyttämistä tukevaa toimintaa, jota kutsumme Boostcampiksi. Emme pysty vielä tässä vaiheessa 
kertomaan kumpi päivä sinulla jatkuu iltaan. Tarkemmat ohjeet tästä tulevat maanantaina 27.8.   

Mikä on Boostcamp?  

Boostcampin, eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä, jotta opintojen alku saadaan mukavasti käyntiin. 
Boostcampin tarkoituksena on saada opiskelijat toimimaan yhdessä ja tutustumaan toisiinsa rennossa 
ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä kuin oppilaitoksen tiloissa (Rantalan 
leirikeskus) ja se alkaa aamupäivällä ja loppuu illalla klo 19:00. Rantalaan mennään ja tullaan yhteisellä 
bussikyydillä. Boostcampille tarvitset mukaan: sään mukaiset varusteet ja uimapuvun (jos haluat uida 
meressä ja saunoa). Boostcamp on maksuton tapahtuma  
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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 erityistä 
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).  

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut)  

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 

saman alan aikaisempia korkeakoulu opintoja, niin toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 20.8 

mennessä: paula.steinby@turkuamk.fi  

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.  
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Muistilista  

1) Muista ottaa opiskelupaikkasi vastaan  
2) Valmistaudu matematiikan lähtötasotestiin  
3) Osallistu opintojen aloitukseen maanantaina 27.8.2018 klo 9.00. ICT-Cityn  toimipiste, 

Joukahaisenkatu 3. Auditorio Alpha  
4) Ota todistus henkilöllisyydestäsi ja haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset mukaasi  
5) Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko 

niissä joitakin hyväksi luettavia opintoja.  

Lisätietoja  

Opinto-ohjaaja Janne Ahtinen p. 044 9072071  

Koulutusvastaava Paula Steinby  

Yleiset opintoihin liittyvät tiedustelut: opintotoiasiat@turkuamk.fi Sähköpostit 

ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.  
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