
 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), mediatuotanto, 
MMEDTS17, online-opetus 

 
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan mediatuotannon online-opintoihin polkuopiskelijana! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on MMEDTS17. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista . 
Varmista, että valitset ryhmätunnuksen MMEDST17.  

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat maanantaina 28.8.2017 klo 09.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, luokassa Fakta 
B213. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat orientaatio-vaiheella, ja silloin perehdytään Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä, online-opintoihin sekä opiskelun toimintatapoihin ja opintojen 
sisältöihin. Orientaatio-vaihe on ma 28.8. klo 9.00 – ke 30.8. klo 16.00, ja vapaaehtoista ohjelmaa on 
noina päivinä myös ilta-aikaan. 

Opintojen online-ympäristönä käytetään valintakokeista tuttua Optima-alustaa, ja se tulee sisältämään 
orientoivan vaiheen tarkan ohjelman, syksyn opintojaksot ja opiskeluun liittyvät toimintatavat ja -ohjeet.  
Optima-alusta aukeaa käyttöönne 21.8.2017, ja sitä käytetään koko opintojen ajan. 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio maanantaina 28.8.2017 klo 15.30 
Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) auditoriossa A173 Lemminkäinen.  

Polkuopintojen maksut 
 
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi 
lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ 
keväällä ja 200€ syksyllä). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2017 polkuopintojen osalta viimeistään 
keskiviikkona 16.8.2017. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 50€. Jos 
peruutus tehdään 31.8.2017 jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun. Peruuta osallistumisesi 
tästä   

https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/fet?ryhmtyyp=1&amk_id=2754565&lukuvuosi=2888428&valkiel=fi&koulohj_id=8357283&ryhma_id=18845832
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/lemminkaisenkatu/
https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 
polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen peruuttamiseen 
maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen jälkeen ainoastaan 
lääkärintodistuksen perusteella. 

 

 

Skype-tapaamiset 
Syyslukukauden aikana opintoihin liittyviä skype-tapaamisia järjestetään noin 2 kertaa kuukaudessa 
keskiviikkoisin klo 16-17.30. Skype-tapaamisten aikataulu ja ohjeet julkaistaan Optimassa. Tapaamisten 
lisäksi opinnot sisältävät pääsääntöisesti itsenäistä työskentelyä. Lisäksi esim. hops-keskustelut 
(henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen yhdessä opettajatutorin kanssa) käydään erikseen 
sovittuna aikana joko skypessä tai henkilökohtaisesti Turussa.  

 

Muistilista 
 Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta. 
 Tutustu Optima-alustan tarjoamaan informaatioon alkaen 21.8.2017. 
 Seuraa Optima-alustaa usein. 
 Osallistu orientoivaan vaiheeseen 28.8.2017 klo 09.00 – 30.8. klo 16.00. 
 Ota todistus henkilöllisyydestäsi mukaasi orientoivaan vaiheeseen 

 

 

Lisätietoja 
Aloittavan ryhmän opettajatutor: mediatuotanto: Milla Järvipetäjä p. 050 5985 239 

Opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä p. 050 5985223 

Opintosihteeri opintotoimisto.linnankatu@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

Avoimen AMK:n toimisto on avoimen AMK:n opiskelijan ensisijainen yhteydenottopaikka. Otathan 
rohkeasti yhteyttä mitä tahansa kysymyksiä ilmaantuukin.  
 
Avoimen henkilöstö:  
Elina Karaus, suunnittelija, p. 050 5985 515 

mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 

 

Tapaamisiin! 

 

  
 

 

 


