
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Kuvataiteilija (AMK), PKUVAS18, päiväopetus 
 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Kuvataiteen 
koulutukseen! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on PKUVAS18. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista 
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/ 

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat tiistaina 28.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Linnankatu 54, Turku. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnä olevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Karttalinkki. 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) opintojaksolla tiistaina 28.8.2018 klo 
10.00. Tämä opintojakso kestää neljä työpäivää (tiistai – perjantai) ja sisältää perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään klo 9.00–
16.00.  

Turun AMK:ssa edellytetään oman kannettavan tietokoneen hankintaa. Kuvataiteen koulutuksessa 
kannettavan ja kameran hankinta kannattaa siirtää opintojen alkuun, jolloin laitehankintoihin saa 
opastusta. 

Muistilista 
 Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta 
 Osallistu opintojen aloitukseen tiistaina 28.8.2018 klo 10.00 
 Ota todistus henkilöllisyydestäsi 

Lisätietoja 
Aloittavan ryhmän opettajatutor: Antero Paavola p. 050 5985280 (kuvataide), Otto-Ville Väätäinen p. 040 
3550184 (valokuva) 

Opinto-ohjaaja: Tuija Mäntsälä p. 050 5985223 

Opintosihteeri: opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/
https://www.google.fi/maps/place/Linnankatu+54,+20100+Turku/@60.4402894,22.2409744,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468c77a9efe29e1d:0x378132ac07d9cd5a!8m2!3d60.4402894!4d22.2431631
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Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja kulttuuri- tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, onko niissä 
joitakin hyväksi luettavia opintoja. Lisätietoja saat Turun AMK:n verkkosivuilta, opinto-ohjaajalta tai 
opintojen alettua opettajatuutorilta. 
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Tervetuloa joukkoomme uusi Taideakatemialainen! 

 

Mahtavaa, että just sä olet päässyt meidän kanssa opiskelemaan. Tässä kirje sulle hieman 

selkeyttämään joka puolelta vyöryvää informaatiota. Kirjeestä löytyy mm. tärkeimmät 

tapahtumat ja tietoa eri yhdistyksistä ja heidän toiminnasta. 

 

 

Mikä on TUO ja ketä edustaa TOY ry? 

 

 

Opiskelijayhdistyksiä Turussa riittää, mutta Taideakatemialaisille tärkeimmät ovat Turun 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO ja Turun Taideakatemian Opiskelijayhdistys TOY 

ry. 

 

TUO on eräänlainen kattojärjestö opiskelijayhdistyksille. Sen tarkoituksena on valvoa 

opiskelijoiden etuja ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluville ammattikorkeakoulussa ja 

kaupunkien päätöksenteossa, sekä järjestää opiskelijoille erilaisia tapahtumia. TUOn puoleen 

voi kääntyä, jos on opintoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä. Lisäksi jäsenenä voit asettua 

ehdolle syksyisin valittavaan edustajistoon ja päästä vaikuttamaan. 

 

TOY on puolestaan Taideakatemialaisten oma opiskelijayhdistys. TOY ajaa myös 

opiskelijoiden etuja syksyisin valittavalla hallituksella. Eli heidän puoleensa voi myös kääntyä 

erilaisissa ongelmatapauksissa. TOY järjestää paljon tapahtumia ja bileitä, kuten Kick Star 

My Art, Ysäripop, Värien sota, Hippies vs. Hipsters ja Taideakatemian Yö. TOY hankkii 

opiskelijoille kuuluisat turkoosi-musta haalarit ja yhdistyksen jäsenenä pääset nauttimaan 

myös erilaisista jäseneduista eli edunvalvonnasta, alennuksista, omien projektine 

mainnonasta ja TOYn tarpeiston lainaamisesta. 

Liity jäseneksi osoitteessa www.toyry.fi! 

 

TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT JA HUIKEIMMAT BILEET 

 

http://www.toyry.fi/
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Seuraavaksi saat tietoosi kuuluisimmat opiskelijabileet ja tapahtumat.  

 

Ensimmäisellä kouluviikkolla Varvintorilta starttaa Kick Start My Art -rastikierros, jossa 

pääsee tutustumaan heti alkuun uusiin ihmisiin ja nauttimaan hauskanpidosta. Kalenteriin voi 

varata ensimmäisille viikoille tilaa muillekin kivoille tapahtumille, kuten Taideakatemian Piknik 

ja Grill and Chill. Luvassa yhteistä aktiviteettia ja mukavaa hengailua muiden 

Taideakatemialaisten kanssa.  

 

- TOY:n bileet: Kotibileet ovat niittäneet suurta suosiota, joten niitä pääsee juhlistamaan 

tänäkin syksynä. Lisäksi muita suosittuja tapahtumia ovat 4.9 TOM ja TOY -yhteisbileet, 

Ysäripop ja 1.11 Hippies vs. Hipsters. 

 

- Välipalakerho: Kuuluisa Taideakatemian Yö –tapahtuma etsii tekijöitä. Hyvä tapa tutustua 

muiden alojen opiskelijoihin + mukavaa CV:n täytettä. 

- 8.11 Taideakatemian Yö: Taideakatemian opiskelijoiden järjestämä suuri 

kulttuuritapahtuma, johon tulee paljon turkulaisia nauttimaan koulumme huikeista 

taidonnäytteistä. 

 

- TOY ry:n 20-vuotisjuhlat 23.11 

 

- 6.9 Keltanokkabileet: TUOn järkkäämä kaikkien Turun ammattikorkeakoulun uusien 

opiskelijoiden tapahtuma. Rastikierros tyyppinen, jossa pääsee tutustumaan muiden alojen 

opiskelijoihin. 
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Ota yhteyttä! 

 

TUO 

FB: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO 

INSTA: @opiskelijakunta_tuo 

 

TOY 

FB: Turun taideakatemian opiskelijayhdistys TOY ry 

INSTA: @toyry 

 

TUUTORIVASTAAVA 

Anni Suvanto, haalarit@toyry.fi 

 

 

 

mailto:haalarit@toyry.fi

