
 
 
 
 
 

 

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus  
 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet 
oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. Järjestelyihin saa-
tetaan joutua tekemään viime hetken muutoksia jos koronatilanne sitä vaatii.  
 
Opintojen aloitus 
 
 Aloitusaika: keskiviikko 25.8. klo 10:00  

 Paikka: Joukahaisenkatu 3, auditorio Sigma  

 Ryhmätunnus: PRAKMS21  

 Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)  
 
Aloituspäivä ja kaksi seuraavaa päivää ovat orientoivia päiviä, jolloin tutustutaan tiloi-
hin Kupittaan kampuksella, opiskeluohjelmaan ja -käytäntöihin ja omaan opiskeluryh-
mään. Ohjelmassa on esittelyjen ja koulun tietojärjestelmiin perehtymisen ohella ren-
nompaa tutustumista ja ryhmäytymistä. Päivillä ovat mukana opettajatutorit sekä 
etenkin vertaistutorit, joiden tervehdys on tässä kirjeessä hieman myöhempänä. Päivä-
ohjelman osalta päivät ovat noin 5-7 tunnin mittaisia. Päiväohjelman lisäksi on vapaa-
ehtoista iltaohjelmaa.  
 
Ennakkotehtävä  
 
Saat hyvän tuntuman opiskeluun liittyvistä tietojärjestelmistä ja koulun toiminnasta Di-
gistartin avulla, joka löytyy Opiskelun aloitus -sivulta. Jos koet tarvetta vahvistaa ja vir-
kistää matematiikan osaamistasi voit perehtyä matematiikan opettajien laatimaan verk-
komateriaaliin, joka on tarkoitettu omaehtoiseen valmistautumiseen matematiikan 
opiskeluun. Materiaaliin pääsee samalta sivulta kuin Digistarttiinkin.  
 
Lisäohjeet tietokoneen hankintaan  
 
Oppilaitoksen yleisohjeet tietokoneen hankintaan ovat uuden opiskelijan ohjesivuilla. 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan suositus on, että käytössäsi olisi ohjeessa kuvailtu vä-
hintään tason 2 tietokone eli laadukas peruskone.  



Opintojen hyväksilukeminen  
Aiempia korkeakouluopintoja voidaan hyväksilukea hakemuksesta. Hyväksilukukelpoi-
suudesta ja hakemuksen teosta pidetään orientoivien päivien aikana infotilaisuus sitä 
tarvitseville.  
 
Lisätietoa  
 
Voit kysyä lisätietoja opintoihin ja orientoiviin päiviin liittyvistä asioista opettajatuto-
reilta, jotka ovat:  

 Vesa Turunen (vesa.turunen(a)turkuamk.fi), tavoitettavissa 17.8. alkaen  

 Ville Hyyppä (ville.hyyppa(a)turkuamk.fi), tavoitettavissa 17.8. alkaen  
 
Opintotoimiston sähköpostiosoite on opintoasiat@turkuamk.fi. 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnittelut opiskelupaikasta tuleva MESTARI! 

Opiskelu alkaa kaikille pakollisilla orientoivilla päivillä kampuksella (Joukahaisenkatu 3, 
Turku). Me tuutorit olemme sinua vastassa koulun pihalla ja ohjaamme oikeaan paikkaan 
päivän aluksi ja sen aikana. 

Olemme apunasi myös koko ensimmäisen lukuvuoden! 

Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi kalenteri/vihko ja kynä, sillä informaatiota tu-

lee heti alkumetreistä lähtien paljon. Ensimmäisellä viikolla järjestämme koko ryhmälle 

iltaohjelmaa jokaisena iltana. Tarkoituksena on auttaa sinua tutustumaan uuteen ryh-

määsi, opiskelijakulttuuriin sekä Turkuun, joten pidäthän nämä illat vapaina, koska näistä 

hetkistä et halua jäädä paitsi. Muista olla ajoissa paikalla, mikäli saavut omalla autolla. 

Varaudu parkkipaikan metsästykseen! Hieman kauemmas pysäköimällä säästät omaa ai-

i jo etu-

käteen, jolloin saat esimerkiksi bussikorttisi ladattua opiskelijahinnalla. Saat korttisi liit-

tymällä TUO:n (Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) opiskelijajäseneneksi 

osoitteessa opiskelijakunta.net. Liittymisen jälkeen saat ohjeet opiskelijakortin (slice.fi) 

aktivoimiseen. 

 



Järjestämme aloittaville opiskelijoille piknikin Kupittaanpuistossa la 21.8 . Meidät tuutorit 

tunnistat musta-neonkeltaisista haalareista ja iloisesta mielestä. Tule tutustumaan tule-

viin uusiin luokkalaisiin ja meihin tutoreihin. Tarjolla on pientä purtavaa ja juotavaa, 

mutta halutessasi ota mukaasi oman suun mukaiset juomat. Nähdään siis piknikillä ren-

noissa tunnelmissa! Voit olla meihin tuutoreihin yhteydessä asiassa kuin asiassa. Py-

rimme auttamaan parhaan kykymme mukaan.  

Käy liittymässä Facebookissa ryhmään PRAKMS21, saat sitä kautta meiltä tuutoreilta li-

sätietoa ja voit myös itse olla meihin yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa. Löydät 

ryhmän hakemalla nimenomaan ryhmä-haulla. 

Jasse.santavuori@edu.turkuamk.fi  (Jasse) 

Aleksi.Kallinen@edu.turkuamk.fi (Aku) 

Jens.Rivinoja@edu.turkuamk.fi  (Petsi) 

Taito.Lehtonen@edu.turkuamk.fi  (Taito) 

lenni.Vellamo@edu.turkuamk.fi  (Lenni) 

Santaeri.Hellman@edu.turkuamk.fi  (Pastori) 

 


