
   
 

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 

päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. Järjestelyihin saatetaan joutua tekemään 

viime hetken muutoksia jos koronatilanne sitä vaatii. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: keskiviikko 25.8. klo 10:00 

• Paikka: Joukahaisenkatu 3, auditorio Beta 

• Ryhmätunnus: PRAKIS21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Aloituspäivä ja kaksi seuraavaa päivää ovat orientoivia päiviä, jolloin tutustutaan tiloihin Kupittaan 

kampuksella, opiskeluohjelmaan ja -käytäntöihin ja omaan opiskeluryhmään. Ohjelmassa on 

esittelyjen ja koulun tietojärjestelmiin perehtymisen ohella rennompaa tutustumista ja 

ryhmäytymistä. Päivillä ovat mukana opettajatutorit sekä etenkin vertaistutorit, joiden tervehdys on 

tässä kirjeessä hieman myöhempänä. Päiväohjelman osalta päivät ovat noin 5-7 tunnin mittaisia. 

Päiväohjelman lisäksi on vapaaehtoista iltaohjelmaa. 

Ennakkotehtävä 

Saat hyvän tuntuman opiskeluun liittyvistä tietojärjestelmistä ja koulun toiminnasta Digistartin avulla, 

joka löytyy Opiskelun aloitus -sivulta. Jos koet tarvetta vahvistaa ja virkistää matematiikan osaamistasi 

voit perehtyä matematiikan opettajien laatimaan verkkomateriaaliin, 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 vähintään tason 2 tietokone 

eli laadukas peruskone. 



   
 
Lisätietoa 

Voit kysyä lisätietoja opintoihin ja orientoiviin päiviin liittyvistä asioista opettajatutoreilta. Aloittava 

ryhmä jaetaan kolmeen osaryhmään, joilla kullakin on oma opettajatutorinsa. Ryhmäjako selviää vasta 

ryhmän aloittaessa, joten ennakkokysymyksiä ei tässä vaiheessa pysty suuntaamaan kenellekään 

erityisesti. Opettajatutorit ovat: 

• Liisa Larkela (liisa.larkela(a)turkuamk.fi), tavoitettavissa 10.8. alkaen 

• Jarmo Virta (jarmo.virta(a)turkuamk.fi), 10.8. alkaen 

• Suvi Aittapelto (suvi.aittapelto(a)turkuamk.fi), 17.8. alkaen 

Opintotoimiston sähköpostiosoite on opintoasiat@turkuamk.fi.  

Polkuopinto-oikeuteen ja lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

Vertaistuutorien tervehdys 

 

Kohde 

Uudet rakennusinsinööriopiskelijat 
Tervetulokirje                                         PRAKIS21 

Suunnittelija 

Rakennusinsinöörituutorit                                                          

 

Tervetuloa opiskelemaan  

rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa  

Turun ammattikorkeakouluun! 

 

Hurjan paljon onnea opiskelupaikan johdosta! Olet yksi sadasta Turun AMK:n uudesta 

rakennusinsinööriopiskelijasta ja se on upeaa! 

 

Opinnot alkavat keskiviikkona 25.8.2021 kolmella orientoivalla päivällä. Varsinaiset kurssit 

starttaavat maanantaina 30.8.2021. Tapaamme ensimmäisenä päivänä ICT-talon kampuksella 

(Joukahaisenkatu 3 20520 Turku). Me tuutorit olemme ulko-ovella vastassa. Tunnistat meidät 

mustista haalareista. 
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Orientoiviin päiviin (25.-27.8.2021) kuuluu päivä- ja iltaohjelma. Päivisin tutustumme koulun 

käytäntöihin, tiloihin ja henkilökuntaan. Päivisin sinulla on hyvä olla mukana oma kannettava 

tietokone. Iltaisin järjestämme vapaaehtoista ohjelmaa, jossa saamme tutustua toisiimme <3. 

Iltaisin sinulla on hyvä olla mukana OP (oma pullo). Päivä- ja iltaohjelmien aikataulusta ja 

sijainnista kerrotaan tarkemmin lähempänä. 

 

Liitythän jo nyt Facebook ryhmäämme! Ryhmän löydät nimellä PRAKIS21, joka on myös tuleva 

ryhmätunnuksesi. Alla on myös QR-koodi luokan Whatsapp-ryhmään.  

 

 



   
 

 

 

Terkuin tuutorit   

Joonatan, Mikko, Aku, Joni 

Fiona, Meri, Niko, Heidi, Oona 

Vastuutuutorit Jere ja Mari 

Paikka 

ICT-talo 
Toimenpide 

Orientoivat päivät 
Osoite 

Joukahaisenkatu 3 20520 Turku 
P = päivätoteutus     RAK = rakennusala 
I = insinööri     S = syksy     21 = aloitusvuosi 

Aikataulu 

Päivä- ja iltaohjelma 
Päivämäärä 

Ke 25.8. - pe 27.8. 

 

 


