
 

 

 

Rakennusmestari (AMK) 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan rakennusmestarin 
polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.  

Opintojen aloitus 
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 – 
18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman 
vieressä ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen 
aloittamisen sekä etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan 
myös polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa. 

Tietoja varsinaisten opintojesi alusta: 

• aika: keskiviikko 28.8.2019 klo 10:00 
• paikka: Sepänkatu 1, luokka C12 
• saapuminen: autopaikkoja ei ole opiskelijoille rakennuksen sisäpihalla. Tule kävellen, 

polkupyörällä tai julkisilla mikäli mahdollista 
• ryhmätunnus: PRAKMS19 
• ota mukaan henkilöllisyystodistus, kuten ajokortti tai passi 

Opintosi alkavat keskiviikkona 28.8.2018 klo 10.00 Turun AMK:n Sepänkatu 1:n (20700 Turku) 
toimipisteessä, jonka sisäpihalta on ohjaus omaan tilaan. Oppaina toimivat opiskelijatutorit selkeästi 
näkyvine haalareineen. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava 
tällöin paikalla. Saapumisohjeita: http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/sepankatu/.  

Opinnot alkavat kokoontumispäivänä kolmen työpäivän (keskiviikko – perjantai) mittaisella jaksolla, joka 
on osa kurssia ”Johdatus rakennusalaan 1 op” ja kaikkien uusien opiskelijoiden tulee osallistua päivien 
ohjelmaan. Mahdolliset poissaolot tulee ilmoittaa etukäteen opettajatuutoreille Vesa Turunen 
(vesa.turunen@turkuamk.fi tai Ville Hyyppä (ville.hyyppa@turkuamk.fi). Päivien aikana työskennellään 
pääsääntöisesti noin klo 9 – 16, mutta opiskelijatutorit järjestävät myös vapaaehtoista iltaohjelmaa.  

Perjantaina 30.8. lähdemme Sepänkatu 1:stä bussikuljetuksella aamulla leiritapahtumaan (tutustumista 
ja ryhmäytymistä ulkoilun ja kisailun merkeissä) Rymättylän Kunstenniemeen (srk:n leirikeskus), josta 
paluu Sepänkadulle klo 16:00 mennessä. Tarkemmat ohjeet tapahtumasta annetaan viimeistään torstaina 
30.8. Retkeen kuuluvat kuljetukset, ruokailu ja kahvit. Mukaasi tarvitset vain säähän sopivat 
ulkoiluvaatteet. Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa maanantaina 2.9. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PRAKMS19 (Päiväopetuksena toteutettava RAKennusMestarikoulutus Syksystä 
2019 alkaen). Ryhmätunnuksen avulla löydät aikanaan esim. lukujärjestyksesi Lukkarikoneesta. Ryhmäsi 
opetussuunnitelmaan voit tutustua Opinto-oppaassa. Henkilökohtainen opetussuunnitelmasi on PEPPI-
järjestelmässä, johon tutustutaan opintojen alussa. 

http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/sepankatu/
https://lukkari.turkuamk.fi/
https://opinto-opas.turkuamk.fi/


 

 

 

Oma tietokone 
Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien 
aikana. Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman 
koulutuksesi suositus on hankkia vähintään laadukas peruslaite.    

Matematiikan opiskelu  
Perusalgebran tietoja kannattaa täydentää jo ennen opintojen alkua tai heti niiden alkaessa, jolloin 
matemaattispohjaisten kurssien suoritus helpottuu.  

Suositeltava perustietojen kertauspaketti löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk201401071071   

Matematiikan tukikurssi polkuopiskelijoille 

Tekniikan alan polkuopiskelijoille on tarjolla kaksi Johdatus insinöörimatematiikkaan –nimistä 
matematiikan tukikurssia. Opiskelija ilmoittautuu näille opintojaksoille Peppi –järjestelmässä saatuaan 
käyttäjätunnukset. Opintojaksot löytyvät Pepistä toteutustunnuksilla 5051176-3009, joka opetus 
järjestetään Lemminkäisenkadulla keskiviikkoisin 11.9.-27.11. klo 16-17.30 sekä 5051176-3008, jonka 
opetus järjestetään Sepänkadulla maanantaisin 9.9.-25.11. klo 16-17.30. Molemmille opintojaksoille 
otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Muistilista 
 Toimi saamiesi ohjeiden mukaan, ”kaikki muu” selviää syksyn mittaan! 
 Ota mukaan todistus henkilöllisyydestäsi  
 Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 28.8.2018 klo 10.00 Turun Sepänkatu 1:n 

toimipisteessä. 
 Varaudu osallistumaan leirille (päivän mittainen ulkoilmatapahtuma) 
 Järjestä elämääsi tila ja mahdollisuus opiskella, ole avoin uusille ystäville ja innostunut saamastasi 

mahdollisuudesta opiskella uutta! 

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Vesa Turunen sekä opinto-ohjaaja Jarmo Virta (15.8. alkaen).  
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 
Kesäaikana voit ottaa tarvittaessa yhteyttä opintotoimistoon  opintoasiat@turkuamk.fi. 

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). 

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201401071071
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


 

 

 

opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 
kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 
vastaanottamista.  

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon 
tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme. 

Avoimen AMK:n toimisto 

Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan yhteydessä, 
jos sinulla on mitään kysyttävää! 

avoinamk@turkuamk.fi 

Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

Vertaistutorien tervehdys 

Onnittelut tuleva valkokypärä! 

Opiskelu alkaa kaikille pakollisilla orientoivilla päivillä keskiviikkona 28.8.2019 klo 10 Sepänkadun 
kampuksella (Sepänkatu 1, Turku). Me tutorit 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 tulee heti alkumetreistä 
lähtien paljon. Ensimmäisellä viikolla järjestämme koko ryhmälle iltaohjelmaa jokaisena iltana. 
Tarkoituksena on auttaa sinua tutustumaan uuteen ryhmääsi, opiskelijakulttuuriin ja Turkuun, joten 
pidäthän nämä illat vapaina.  

Muista olla ajoissa, mikäli saavut omalla autolla. Varaudu parkkipaikan metsästykseen! Hieman 
kauemmas pysäköimällä säästät omaa aikaasi. Koulun pihalle eivät saa opiskelijat pysäköidä. 

Varaa mukaasi ruokailuun rahaa! 

Järjestämme aloittaville opiskelijoille PIKNIKin lauantaina 24.8.2019 Samppalinnan puistossa. 
Kokoonnumme Sepänkadun kampuksella klo 18, jonka jälkeen löydät meidät kampuksen viereisestä 
puistosta. Meidät tutorit tunnistat musta-neonkeltaisista haalareista ja iloisesta mielestä. Tule 
tutustumaan tuleviin uusiin luokkalaisiin ja meihin tutoreihin. Tarjolla on pientä purtavaa ja juotavaa, 
mutta halutessasi ota mukaasi oman suun mukaiset juomat. Nähdään siis piknikillä rennoissa 
tunnelmissa! 

Voit olla meihin tutoreihin yhteydessä asiassa kuin asiassa. Pyrimme auttamaan parhaan kykymme 
mukaan. Käy liittymässä Facebookissa ryhmään PRAKMS19, saat sitä kautta meiltä tutoreilta lisätietoa ja 
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voit myös itse olla meihin yhteydessä mieltä askarrutavissa asioissa. Löydät ryhmän hakemalla 
nimenomaan ryhmä-haulla. 

 

roosa.larjava@edu.turkuamk.fi / 040 750 5703 

anni.isaksson@edu.turkuamk.fi / 050 918 4767 

jesse.jerkku@edu.turkuamk.fi / 050 414 2601 

lauri.leimu@edu.turkuamk.fi / 050 555 4187 

iikka.eskola@edu.turkuamk.fi / 050 328 5785 

eve.taipale@edu.turkuamk.fi / 044 023 3224 

 

NÄHDÄÄN ELOKUUSSA ! 

Terveisin tutorinne: 

Roosa, Anni, Jesse, Lauri, Iikka ja Eve 
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