
 

Kulttuurialan ylempi AMK, 
media- ja kulttuuriyrittäjyys 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 
aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 
 Aloitusaika: ma 2.9.2019 klo 9.00 (aamukahvia tarjolla klo 8.30) 
 Paikka: Joukahaisenkatu 3 (ICT-City), auditorio Alpha 
 Ryhmätunnus: YMEKUS19 
 Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Opintojen toteutuksesta saat tarkempaa 
tietoa ensimmäisellä lähijaksolla.  

Lähipäivät ja itsenäinen opiskelu 
Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työelämän ohessa 1,5 vuodessa. 
Tämä tarkoittaa keskimäärin 4 opintopistettä kuukaudessa (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). Pakolliset 
lähipäivät ovat vain pieni osa opintoja. Niiden välissä opintoja suoritetaan itsenäisesti 
monimuotomenetelmiä hyödyntäen, eli muun muassa verkko-oppimisympäristöissä sekä eri 
projektiympäristöissä. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan jo ensimmäiselle lähijaksolle. 
 
Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää (tiistai ja keskiviikko) 
kuukaudessa: 

 2.–5.9.2019 (huom! 4 lähipäivää) 
 8.–9.10.2019 
 5.–6.11.2019 
 3.–4.12 2019 
 14.–15.1.2020 
 4.–5.2.2020 
 3.–4.3.2020 
 7.–8.4.2020 
 5.–6.5.2020 
 2.–3.6.2020 

Ensimmäinen lähijakso 
Aloitamme yhteisen työskentelymme neljän päivän lähijaksolla 2.–5.9.2019. Lähijakso muodostuu 
seuraavista osiosta: 
 

1) Turun AMK:n Master School -koulutusten yhteinen aloitus ma 2.9. klo 9–10.30. 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/


 

2) Taideakatemian Media ja kulttuuriyrittäjyyden ja Taiteen uudet kontekstit -koulutusten  
kaksipäiväinen aloitusleiri maanantaina ja tiistaina. Leiripaikasta, leirin ohjelmasta ja leiriin 
valmistautumisesta saat tiedot sähköpostitse opettajatuutoriltasi elokuussa. Yövymme 
leiripaikassa, joten älä varaa itsellesi majoitusta ma–ti-yöksi 2.–3.9. 

 
3) Opintojen käynnistäminen Turun AMK:n Linnankadun kampuksella keskiviikkona ja torstaina 

seuraavan aikataulun mukaan: 
 

Ke 4.6.2019 Linnankatu 54 (Taideakatemia) To 5.6.2019 Linnankatu 54 (Taideakatemia) 

Klo 9–13 Opiskelukäytännöt, digitaaliset 
oppimisympäristöt ja työkalut (H319/330) 

(lounas) 

Klo 13–17 Tutkimus- ja 
kehittämismenetelmät (H217 Veneluokka) 

Klo 8–12 Yrittäjäosaaminen ja identiteetti 
(H217 Veneluokka) 

 (lounas) 

Klo 13–16 Liiketoimintakonseptin asiakas- ja 
käyttäjälähtöinen kehittäminen (H217 
Veneluokka) 

 
Lähijakson aikana Tutustumme Turun AMK:n Master Schooliin opintojen kontekstina, Media- ja 
kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja työskentelytapoihin, koulutuksessa 
käytettyihin digitaalisiin oppimisympäristöihin ja työvälineisiin, sekä tietenkin toisiimme. 
Lisäksi käynnistämme opintoihin sisältyvän ammatillisen elämäkertaprosessin sekä opintojaksot 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät, Yrittäjäosaaminen ja -identiteetti ja Liiketoimintakonseptin asiakas- 
ja käyttäjälähtöinen kehittäminen.  

Ennakkotehtävät 
Tee ennen opintojen alkua alla ohjeistetut ennakkotehtävät, jotka kuuluvat Yrittäjäosaaminen ja 
identiteetti -opintojaksoon. Tehtävät puretaan syksyn lähipäivissä. 
 
1) Lue alla ohjeistetut tekstit. Pohdi lukiessasi ammatillista identiteettiäsi: millaisia asioita se sisältää? 

Onko yrittäjyys osa ammatillista identiteettiäsi, tai voisiko se olla? Pohdi myös osaamistasi suhteessa 
luettavana olevaan tausta-aineistoon: mitkä luovassa toiminnassa ja yrittäjyydessä tarvittavista 
kompetensseista ovat sinulla vahvoja, mitkä sen sijaan kaipaavat kehittämistä? Kirjoita 
pohdinnoistasi parin sivun teksti haluamallasi tavalla (tietokoneella tai käsin muistivihkoon). Tekstiä 
ei tarvitse näyttää tai lukea muille; kirjoitat sen vain itseäsi varten ja keskustelun pohjaksi. 

 
 Hägg, Outi 2011. Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti. Väitöskirja. Tampere: Tampereen 

yliopisto, sivut 79–95. Saatavilla: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66758/978-951-
44-8462-9.pdf 

 Lehikoinen, Kai 2013. Qualification framework for artists in artistic interventions. Teoksessa Joost 
Heinsius & Kai Lehikoinen (toim.) Training artists for innovation. Kokos-julkaisusarja 2/2013. 
Competencies for new contexts. Helsinki: Taideyliopisto, s. 49–63.   

 TaideArt: Thoughts on Arts Entrepreneurship: https://www.artandentrepreneurship.com/ 
 

https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66758/978-951-44-8462-9.pdf
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66758/978-951-44-8462-9.pdf
https://www.artandentrepreneurship.com/


 

2) Pohdi ammatillisia verkostojasi Tee visuaalinen presentaatio omista verkostoistasi, toteutustapa on 
vapaa. Voit listata esim. organisaatioita, joihin sinulla on toimivia yhteyksiä, ja eri osaajia 
(henkilöiden nimiä ei ole pakko mainita), joiden kanssa teet yhteistyötä. Valmistaudut esittelemään 
verkostojasi lähitapaamisessa. 

Majoittuminen Turussa 
Majoituspalveluja tarjoavat Turun alueella monet hotellit ja hostellit, kuten Linnankadun 
kampusrakennuksen läheisyydessä Laivahostel S/S Bore http://www.turkuai.fi/hostelbore 
 
Linnakadun kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokala on pääsääntöisesti auki arkisin. Lisäksi 
lähistöllä on muita ruokapaikkoja, esim. ravintola Rantakerttu http://www.rantakerttu.fi/ 
Myös Lemminkäisenkadun kampuksella palvelee opiskelija- ja henkilökuntaravintola. 

Lisätietoa 
Tarvittaessa voit tiedustella lisätietoja opettajatuutoriltasi: pirita.juppi@turkuamk.fi. Opettajat palaavat 
kesälomalta 12.8.2019.  

Muista seurata sähköpostiasi, johon saat opettajatuutorin kirjeen viimeistään viikolla 34. Kirjeessä 
kerromme tarkemmin, miten varautua syyskuun lähijakson aloitusleiriin. Jos sähköpostiosoitteesi on 
vaihtunut / vaihtuu hakuvaiheessa ilmoittamastasi, laita siitä sähköpostitse tieto Pirita Jupille. 

Yleistä tietoa opintoasioista saat opintotoimistosta: opintoasiat@turkuamk.fi. 
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