Opiskelijakunta TUO
www.opiskelijakunta.net

Tervetuloa mukaan kaikkien Turun AMK:n opiskelijoiden yhteisöön! Me opiskelijakunnassa teemme töitä
rakentaaksemme sinulle ja n. 5000 muulle jäsenellemme entistä parempaa
korkeakouluyhteisöä ja huolehdimme, että opiskelijoiden ääni kuuluu kaikessa päätöksenteossa.

HYVINVOIVA YHTEISÖ
Järjestämme opiskelijoiden iloksi useita
tapahtumia, joissa pääset tutustumaan eri alojen
opiskelijoihin – tunnetuimpana Turun AMK:n suurin
opiskelijatapahtuma KNB eli Keltanokkabileet.
Kaiken toimintamme ja tapahtumat toteuttaa
opiskelijat, eli mikäli olet kiinnostunut lähtemään
mukaan, niin liity aktiivitiimiimme vaikka heti
opintojen alussa!
Teemme jatkuvasti vaikuttamistyötä
opiskelijaterveydenhuollon ja saatavilla olevien
terveyspalvelujen parantamiseksi. Opiskelijakunta
on muun muassa ollut mukana luomassa Turun
korkeakoululiikuntapalveluja eli
CampusSportia.

OPISKELIJOIDEN TUKENA
Ensimmäisen kontaktisi meihin saat tuutorisi
kautta. Tuutorit ovat tärkeä osa yhteisöämme –
koulutamme ja tuemme tuutoreita, jotta sinun
opiskelusi alkaisivat mahdollisimman hyvin.
Opiskelijakunnan toimistolta löydät
asiantuntijoita, jotka tukevat ja auttavat niin
yksittäisiä opiskelijoita kuin muita korkeakoulun
yhdistyksiäkin ongelmatilanteissa.
Jäsenenämme voit hyödyntää myös Turun
Yliopiston Ylioppilaskunnan tarjoamaa
lakineuvontaa sekä hakea stipendiä vaihtoon
lähtiessäsi. Aktiivisia toimijoitamme voit tavata jäsenpalvelupisteillämme, joista mukaasi voi
lähteä esimerkiksi haalarimerkkejä!

Ota yhteyttä:
tuo@opiskelijakunta.net

KEHITTÄMINEN
Teemme yhteisönä aktiivisesti työtä AMK:n
palveluiden ja opetuksen kehittämiseksi sekä
laadun varmistamiseksi. Nimitämme
opiskelijoiden edustajat esimerkiksi
tutkintolautakuntaan sekä Turun AMK:n
hallitukseen. Näissä ja koulun muissa sisäisissä
työryhmissä varmistamme, että opiskelijoiden
mielipide tulee huomioiduksi! Korkeakoulun lisäksi
teemme yhteistyötä myös muiden opiskelija- ja
ylioppilaskuntien kanssa niin Turussa kuin
valtakunnallisesti. Olemme aktiivinen jäsen
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:ssä.

Toimistomme löydät Lempparilta ja jäsenpalvelupisteen
EduCitystä. Salossa ja Linnankadulla vierailemme säännöllisesti.
Aukioloajat ja kaikki yhteystiedot löydät osoitteesta:
www.opiskelijakunta.net/yhteystiedot

MITEN LIITYN OPISKELIJAKUNTAAN?
Jäseneksi liittyminen tapahtuu osoitteessa Kide.app (tai sovelluksessa).

1. Luo itsellesi käyttäjätunnukset verkkokauppaan.
2. Etsi TUOn jäsenyydet valitsemalla yläpalkista ”JÄSENYYDET”.
3. Valitse listasta itsellesi sopivin jäsenyyskausi. Lukukausi on voimassa joko
syys- tai kevälukukauden ja lukuvuosi koko lukuvuoden ajan.
4. Verkkokauppa pyytää sinua kirjautumaan HAKA-tunnuksillasi ja näin
tarkistamme sinun olevan läsnäoleva opiskelija. Voit liittyä vasta, kun olet
saanut tunnukset koululta.
5. Täytä liittymislomake.
6. Lomakkeen täyttämisen jälkeen siirry maksamaan valitsemasi
jäsenyystuote.
Onnistuneen maksusuorituksen jälkeen olet jäsen!

Pivon opiskelijakortti

NÄIN OTAT PIVON OPISKELIJAKORTIN KÄYTTÖÖSI

on täynnä paikallisia etuja

TUOn jäsenenä saat käyttöösi Pivon opiskelijakortin.

Pivo student card
is full of local benefits
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Pivon käyttöönotto on helppoa:
1. Lataa Pivo puhelimeesi ja ota se käyttöön
verkkopankkitunnuksillasi.
2. Valitse sovelluksesta Opiskelijakortti ja valitse TUO.
3. Luo itsellesi kortti seuraamalla sovelluksen ohjeita.

PIVON
OPISKELIJAKORTISTA
LÖYDÄT LUKUISIA
PAIKALLISIA SEKÄ
VALTAKUNNALLISIA
OPISKELIJAETUJA

Pivon opiskelijakortti vaatii voimassa olevan opiskelijakunnan jäsenyyden sekä
suomalaiset verkkopankkitunnukset. Kuvan voit vaihtaa kaksi kertaa vuodessa.
Kun lataat Pivon opiskelijakortin ja tulet näyttämään sitä jäsenpalvelupisteelle, saat valita
yhden kolmesta haalarimerkistä!

TUTUSTU MYÖS YHTEISTYÖKUMPPANEIHIMME

YHTEISTYÖSSÄ
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N WITH

Pivo-sovelluksen tarjoaa Pivo Wallet Oy, joka on osa OP Ryhmää. The Pivo app is provided by Pivo Wallet Oy, part of OP Financial Group.

Hanki kiinteähintainen sähkösopimus – lisäetuna leffalippu!
Louna Helppo -sähkösopimuksella tiedät
tarkalleen, mitä maksat energiasta kuukaudessa.

12 €/kk

alk.

Tutustu ja tee sopimus www.turkuenergia.fi/opiskelija

Ota yhteyttä:
tuo@opiskelijakunta.net

Toimistomme löydät Lempparilta ja jäsenpalvelupisteen
EduCitystä. Salossa ja Linnankadulla vierailemme säännöllisesti.
Aukioloajat ja kaikki yhteystiedot löydät osoitteesta:
www.opiskelijakunta.net/yhteystiedot

