
 
 

Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen, 
polkuopinnot 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin!  
Lue tästä ohjeet oman ryhmäsi aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Opinnot alkavat kaksipäiväisellä aloitusjaksolla ma-ti 31.8. ja 1.9.2020.    

Ilmoittautuminen alkaa ma 31.8. kello 8.15. Paikalla tulee olla viimeistään klo 8.30. 

• Paikka: ICT-City -rakennus (Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku), auditorio Alpha (B1047) 

Pysäköintitilanne kampuksella on haasteellinen. Varaa saapumiseen riittävästi aikaa.  

• Ryhmätunnus: YRAKES20 

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

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn lukujärjestykset on jo julkaistu.  

Aloitusjakson ohjelma on seuraava: 

ma 31.8. klo 9.15–16.00: Opintosi alkavat kaikkien ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aloittavien 
opiskelijoiden infotilaisuudella. Maanantain ohjelma toteutetaan kaikille koulutuksille pääasiassa 
englannin kielellä. Iltapäivällä tehtävät ryhmätyöt johdattavat opiskelijat ensimmäiseen kaikille 
master-opiskelijoille yhteiseen opintojaksoon Tulevaisuuden toimintaympäristöt. Tee ennen aloitus-
päivää seuraavalla sivulla oleva ennakkotehtävä. 

ti 1.9. klo 9.00–16.00: Koulutuskohtainen päivä (ICT-City, ICT_C2032), jolloin tutustut omaan tuutoriisi 
ja ryhmäsi muihin opiskelijoihin. Tuutorin johdolla tutustutaan opintojen rakenteeseen, pohditaan omia 
opintojaksovalintoja, harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tietojärjestelmien käyttöä, perehdytään 
opinnäytetyön tekemiseen sekä muihin yleisiin asioihin.   

Syksyn 2020 lähipäivät ovat 28.–29.9., 26.10., 23.11. sekä 7.12.  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka jakautuvat lähiopetukseen ja etäjaksoihin. Lähi-
opetusta on tyypillisesti kerran kuukaudessa kahtena peräkkäisenä arkipäivänä. Lähiopetus on tärkeä 
osa opintoja. Etäjaksoilla, lähitapaamisten välillä, keskitytään opintojaksojen oppimistehtäviin, jotka 
tehdään joko itsenäisesti tai pienryhmissä.  

Lisätietoja 

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
Koulutusvastaava Timo Tolmunen timo.tolmunen@turkuamk.fi 
Koulutuksen tuutor-opettaja Sirpa Erkkilä-Häkkinen sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi 

https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/ict-talo-joukahaisenkatu/
https://opinto-opas.turkuamk.fi/
https://lukkari.turkuamk.fi/
mailto:timo.tolmunen@turkuamk.fi
mailto:sirpa.erkkila-hakkinen@turkuamk.fi


 
 
Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi   
Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@turkuamk.fi 

Lähipäivään 31.8. liittyvä ennakkotehtävä 
 
Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 
toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 31.8.2020. Aloituspäivässä orientoidutaan 
opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön 
ja ammattialaan. 

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä: 

• Sitra 2020: Megatrendikortit 
• Sitra 2020. Megatrendit 2020  

mailto:johanna.gadd@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf

