
 
 

Kulttuurialan YAMK, Media- ja kulttuuriyrittäjyys (YAMK) 
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 30.8.2021 klo 8.30 (Zoom-yhteys auki klo 8.00) 

• Paikka: Zoom-yhteys (passcode: 902044) 

https://turkuamk.zoom.us/j/67299503059?pwd=UGJmZUpkRzNZU1FNcmswVTdjeXo0Zz09 

• Ryhmätunnus: YMEKUS21 

• Ota mukaan ensimmäiseen lähiopetuspäivään eli 31.8.2021 henkilöllisyystodistus (esim. 

ajokortti tai passi).  

Lukuvuoden 2021–2022 kontaktipäivät 

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työelämän ohessa 1,5 vuodessa. 

Tämä tarkoittaa keskimäärin 4 opintopistettä kuukaudessa (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). 

Pakolliset kontaktipäivät ovat vain pieni osa opintoja. Niiden välissä opintoja suoritetaan itsenäisesti 

monimuotomenetelmiä hyödyntäen, eli muun muassa verkko-oppimis- ja projektiympäristöissä.  

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi kontaktipäivää kuukaudessa. 

Osa kontaktipäivistä toteutuu lähiopetuksena kampuksella, osa etänä Zoomissa. 

• Ma–to 30.8.–2.9. (huom! 4 päivää: ma online, ti–to kampus) 
• Ti–ke 5.–6.10. (online) 
• Ti–ke 2.–3.11. (online) 
• Ke 17.11. klo 8–11 (online: hackathonin ennakkotapaaminen) 
• Ma–ti 29.11.–30.11. (kampus: ma Master School -hackathon, ti oman koulutuksen ohjelmaa) 
• Ti 7.12. klo 9–17 valmistuvien opinnäytetöiden julkistamisseminaari (online) 
• Ti–ke 18.–19.1. (online) 
• Ti–ke 8.–9.2. (kampus) 
• Ti–ke 15.–16.3. (online) 
• Ti–ke 5.–6.4. (online) 

https://turkuamk.zoom.us/j/67299503059?pwd=UGJmZUpkRzNZU1FNcmswVTdjeXo0Zz09


 
 

• Ti–ke 10.–11.5. (kampus) 
• Ti–ke 7.–8.6. (ti online & ke kampus) 

 

Syyskuun kontaktipäivien ohjelma  

Master School -koulutusten yhteinen aloitus etänä, ma 30.8. 

• Klo 8.00 Zoom-yhteys auki, tule hyvissä ajoin linjoille: 

(https://turkuamk.zoom.us/j/67299503059?pwd=UGJmZUpkRzNZU1FNcmswVTdjeXo0Zz09)  

• Klo 8.30–11 Yhteinen avajaistilaisuus (puheet englanniksi) 

• Klo 11–12 lounas 

• Klo 12–14.30 Tulevaisuuden toimintaympäristöt: työskentelyä monialaisissa ryhmissä Sitran 

megatrendikorteilla (oma ryhmäsi ja sen Zoom-linkki selviää ennen lounasta) 

• Klo 14.30–15 Kahvitauko 

• Klo 15–16.30 Oman koulutuksen aloitusinfo: opiskelukäytännöt, digitaaliset 

oppimisympäristöt ja työkalut (Zoom-yhteys: https://turkuamk.zoom.us/j/65877895633) 

 

Taideakatemian YAMK-koulutusten aloitusjakso (Kupittaan/Linnankadun kampuksella) 

Tiistai 31.8.  
EDU_1002 Moriaberg, EduCity 
(Kupittaan kampus) 

Keskiviikko 1.9.  
EDU_1002 Moriaberg, EduCity 
(Kupittaan kampus) 

Torstai 2.9.  
H217 Veneluokka (Linnankadun 
kampus, H-siipi, Linnankatu 54) 

Digitarinatyöpaja 

Klo 9–12 Tutustuminen 
ryhmään, ammatilliseen 
elämäkertaprosessiin ja 
digitaaliseen tarinankerrontaan  

Lounas 

Klo 13–17 Digitarinoiden 
käsikirjoitusten työstäminen ja 
kertojanäänten tallentaminen 

Digitarinatyöpaja jatkuu 

Klo 9–12 WeVideon esittely ja 
oman digitarinan editointia 

Lounas 

13–17 Digitarinoiden editointi 
valmiiksi ja tarinoiden 
katsominen yhdessä 

Klo 9–12   Kehittämistyön 
menetelmät ja suunnittelu  

Lounas 

Klo 13–16 Asiakas- ja 
käyttäjälähtöinen kehittäminen  

https://turkuamk.zoom.us/j/67299503059?pwd=UGJmZUpkRzNZU1FNcmswVTdjeXo0Zz09
https://turkuamk.zoom.us/j/65877895633


 
 
Ennakkotehtävät  

Tehtävä 1 (Yrittäjäosaaminen ja identiteetti). Lue alla ohjeistetut tekstit. Pohdi lukiessasi ammatillista 

identiteettiäsi: millaisia asioita se sisältää? Onko yrittäjyys osa ammatillista identiteettiäsi, tai voisiko 

se olla? Pohdi myös osaamistasi suhteessa luettavana olevaan aineistoon: mitkä luovassa toiminnassa 

ja yrittäjyydessä tarvittavista kompetensseista ovat sinulla vahvoja, mitkä sen sijaan kaipaavat 

kehittämistä? Miten toivot ja odotat media- ja kulttuuriyrittäjyyden koulutuksen kehittävän 

osaamistasi? Kirjoita pohdinnoistasi parin sivun teksti haluamallasi tavalla (tietokoneella tai käsin 

muistivihkoon). Tekstiä ei tarvitse näyttää tai lukea muille; kirjoitat sen itseäsi varten ja 

kontaktipäivissä käytävien keskustelun pohjaksi. Tehtävä pohjustaa opintoihisi sisältyvää ammatillista 

elämäkertaprosessia, joka esitellään ensimmäisellä kontaktijaksolla. 

• Blomberg, Jaakko 2014. Selviytymisopas luovan alan yrittäjälle. Vyyhti-hankkeen 

verkkosivusto: http://vyyhti.metropolia.fi/selviytymisopas-luovan-alan-yrittajalle/ 

• Hägg, Outi 2011. Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti. Väitöskirja. Tampere: Tampereen 

yliopisto, sivut 79–95. Saatavilla: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66758/978-

951-44-8462-9.pdf 

 

Tehtävä 2 (Yrittäjäosaaminen ja identiteetti). Pohdi ammatillisia verkostojasi. Voit listata esim. 

organisaatioita, joihin sinulla on toimivia yhteyksiä, ja osaajia (henkilöiden nimiä ei ole pakko 

mainita), joiden kanssa teet yhteistyötä. Pohdi myös, millä tavalla haluaisit kehittää verkostojasi: 

minkälaisia kontakteja tarvitsisit lisää, millaista osaamista kaipaisit täydentämään omaa osaamistasi 

ja vahvuuksiasi? Visualisoi olemassa oleva verkostosi valitsemallasi tavalla.  Valmistaudu 

esittelemään verkostojasi kontaktitapaamisessa syyslukukaudella. 

 

Tehtävä 3 (Tulevaisuuden toimintaympäristöt). Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille 

yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen 

aloituspäivänä 30.8.2021. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan 

monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan. Tutustu 

seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä: 

http://vyyhti.metropolia.fi/selviytymisopas-luovan-alan-yrittajalle/
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66758/978-951-44-8462-9.pdf
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66758/978-951-44-8462-9.pdf


 
 

• Sitra 2020: Megatrendikortit. https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-

2020.pdf 

• Sitra 2020. Megatrendit 2020. https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf 

 

Tehtävä 4. Valmistaudu ammatillisen elämäkertaprosessin käynnistävään digitarinatyöpajaan 

seuraavalla tavalla:   

• Tuo mukaan itsellesi merkityksellinen valokuva (paperikuva tai digitaalinen) ja varaudu 

kertomaan siitä muille Taideakatemian YAMK-koulutusten opiskelijoille.   

• Valitse ja tuo mukaan omasta ammatillisesta polustasi, kasvustasi ja valinnoistasi kertovia 

valokuvia vuosien varrelta, esim. lapsuuden ammattiunelmiin liittyviä kuvia, kuvia koulu-ja 

opiskeluvuosista ja kuvia työstäsi. Kuvia käytetään omasta ammatillisesta polustasi kertovan 

digitarinan kuvituksena. Tarinassa olisi hyvä olla n. 20–30 kuvaa, mutta voit varata niitä 

mukaan enemmänkin ja karsia tarinan käsikirjoittamisen jälkeen. Tuo kuvat valmiiksi 

digitaalisessa muodossa muistitikulla tai kannettavalla tietokoneellasi.  

• Ota mukaan kannettava tietokone (nimenomaan läppäri, ei tabletti). Varmista, että koneellesi 

on asennettuna Google Chrome -selainohjelma. Käytämme videoeditointiin selainpohjaista 

videoeditointisovellusta (WeVideo), joka toimii parhaiten Chromessa. Muistathan aktivoida 

oman käyttäjätunnuksesi ennen lähijaksoa, jotta pääset kampuksen langattomaan verkkoon.  

• Ota mukaan kuulokkeet (tai kuulokemikrofoni eli headset) sekä erillinen hiiri, joka helpottaa 

tarkkuutta vaativaa työskentelyä.  

• Mikäli äänen tallentaminen on sinulle tuttua ja omistat äänitallentimen, ota se mukaan. 

Muussa tapauksessa voit käyttää ohjaajien työpajaan tuomia Zoom-äänitallentimia tai 

tallentaa kertojanäänen suoraan WeVideoon kuulokemikrofonia käyttäen. 

 

Tehtävä 5. Perehdy opiskeluun Turun AMK:ssa sekä opetuksessa hyödynnettäviin IT-järjestelmiin 

itsenäisesti Digistartti-materiaalin avulla.  Digistartin löydät itslearning-oppimisympäristöstä 

(https://turkuamk.itslearning.com), jonne pystyt kirjautumaan elokuussa aktivoituasi käyttäjätunnuksesi.   

 

https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://turkuamk.itslearning.com/


 
 
 

Majoittuminen ja opiskelijaruokailu Turussa 

Majoituspalveluja tarjoavat Turun alueella monet hotellit, hostellit ja majatalot, kuten Linnankadun 

kampusrakennuksen läheisyydessä Laivahostel S/S Bore http://www.turkuai.fi/hostelbore ja Kupittaan 

kampusalueen (ICT-City, EduCity ja Lemminkäisenkadun kampus) läheisyydessä Majatalo Kupittaa 

https://www.majatalo.fi/hotel/majatalo-kupittaa/175 sekä Matajalo 22 https://www.inn22.fi/. 

Taideakatemian YAMK-koulutusten kontaktipäivät pidetään pääsääntöisesti Linnankadun kampuksella 

(syyskuun ensimmäisiä kontaktipäiviä lukuun ottamatta). Linnakadun kampuksen opiskelija- ja 

henkilökuntaruokala on pääsääntöisesti auki arkisin. Lisäksi lähistöllä on muita ruokapaikkoja, esim. 

ravintola Rantakerttu http://www.rantakerttu.fi/. Myös Kupittaan kampuksella ja sen läheisyydessä 

palvelee useita opiskelija- ja henkilöstöravintoloita. 

  

Lisätietoa 

Tarvittaessa voit tiedustella lisätietoja tuutoropettajaltasi: pirita.juppi@turkuamk.fi. Opettajat jäävät 

kesälomalle 18.6. jälkeen ja palaavat lomalta 16.8. 

Yleistä tietoa opintoasioista saat opintotoimistosta: opintoasiat@turkuamk.fi. 

Saat tuutoropettajaltasi vielä sähköpostia viikolla 34. Muista tarkastaa myös roskapostit, jos viestiä ei 

kuulu; viesti on voinut ohjautua sinne. 

 

http://www.turkuai.fi/hostelbore
https://www.majatalo.fi/hotel/majatalo-kupittaa/175
https://www.inn22.fi/
http://www.rantakerttu.fi/
mailto:pirita.juppi@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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