
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan 
työnjohdon koulutusohjelma, 
PRAKMS17, päiväopetus 
Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan rakennusmestarikoulutuksen polkuopintoihin, josta myös 
nimitystä ”rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma” käytetään! 

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

Sinun ryhmäsi tunnus on PRAKMS17 (Päiväopetuksena toteutettava RAKennusMestarikoulutus Syksystä 
2017 alkaen). Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi SoleOPSista (jonne linkki 
www.turkuamk.fi pääsivun ylä- ja  alalaidoissa) ja lukujärjestyksen http://lukkari.turkuamk.fi/sepankatu/ 
(avautuvat vasta lähempänä koulun aloitusta). 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 30.8.2017 klo 10.00 Turun amk:n Sepänkatu 1:n (20700 Turku) 
toimipisteessä, jonka sisäpihalta on ohjaus opiskelijaruokalan yhteiseen kokoontumiseen. Opiskelupaikan 
vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Saapumisohjeita: 
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/sepankatu/. Varsinaisia 
opiskelijapysäköintipaikkoja ei koululla ole ja kadunvarsipaikat täyttyvät hyvin nopeasti. 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (laajuus 1 opintopiste) opintojaksolla keskiviikkona 
30.8.2017 klo 10:00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko – perjantai) ja sisältää 
perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa, oppilaitoksena ja työyhteisönä. Opintojakso 
aikana työskennellään pääsääntöisesti noin klo 9 – 16, mutta opiskelijajärjestöjen vapaaehtoisemmat 
tapahtumat saattavat jatkua myöhempään.  

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

Perjantaina 1.9. lähdemme Sepänkatu 1:stä bussikuljetuksella 8:30 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 31.8. 
Lukujärjestyksen mukainen ohjelma alkaa maanantaina 4.9. 

 

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

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. 

 

Muistilista 
 Toimi saamiesi ohjeiden mukaan, ”kaikki muu” selviää syksyn mittaan! 
 Ota mukaan todistus henkilöllisyydestäsi  
 Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 30.8.2017 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! 

 

Hyväksiluvut 
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa mahdollisia aiempia opintoja ei voida hyväksilukea. Opintojen 
hyväksilukua voit hakea saatuasi yhteishaun tai avoimen väylän haun kautta saatua tutkinto-
opiskeluoikeuden. Mahdollisista hyväksiluettavista aiemmista opinnoista voi olla yhteydessä oman 
koulutusohjelman opinto-ohjaajaan. 

 

https://www.lyyti.in/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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Oman tietokoneen tarve opiskelussa  
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   

Lisätietoja 
Antaa rakennusmestarikoulutuksesta vastaava lehtori ja opettajatutorinne Jyrki Haapasaari, 

sekä opinto-ohjaaja Jarmo Virta (8-11.8. ja 29.8. alkaen). 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi.  

Poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa voitte tavoitella puhelimitse (numerot löytyvät koulun 
nettisivuilta) elokuun puolivälissä päätyvän lomakauden jälkeen, sähköpostitiedusteluihin 
opettajatutorinne ja opinto-ohjaajanne vastaa ajoittain myös lomakaudella. 

 

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 
Anne Hakala, opintosihteeri, p. 050 5985 818 
Leena Metsävuori, suunnittelija (väylähaut), p. 044 9074 999 
 

 

 

 

 

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
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Vertaistutorien tervehdys (opiskelijaohjaajasi) 
Onnittelut tuleva valkokypärä! 
Opiskelu alkaa kaikille pakollisilla orientoivilla päivillä 30.8.2017 klo 10 osoitteessa Sepänkatu 1, Turku. 
Me tutorit olemme sinua vastassa heti koulun pihalla. Orientoivien aikana on tarkoitus tutustuttaa sinut 
uusiin luokkatovereihisi ja kouluympäristöön. Me tutorit olemme kanssasi alusta alkaen ensimmäisen 
opiskeluvuoden loppuun asti opastamassa ja auttamassa.. 

 

Ensimmäisellä viikolla järjestämme teille iltaohjelmaa jokaisena iltana jolloin tutustutte uuteen 
ryhmäänne, opiskelijakulttuuriin ja Turkuun, tyhjennä siis nämä illat kalenteristasi. Järjestämme 
aloittavien piknikin 19.08.2017 Samppalinnan puistossa. Kokoonnumme ennen puistoa Sepänkadun 
kampuksella (Sepänkatu 1) klo 18:00 ja siitä siirrymme puistoon. Meidät tunnistaa iloisesta mielestä ja 
musta-neonkeltaisista haalareista. Ota siis positiivinen asenne ja tule tutustumaan opiskelutovereihin jo 
ennen virallista koulupäivää. Sateen sattuessa siirrymme Sepänkadulta sisätiloihin. 

 

Muista ottaa ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi muistiinpanovälineet ja kalenteri, koska informaatiota 
tulee heti alkumetreistä lähtien todella paljon. Sekä lisäksi: 

Ole ajoissa. Autopaikkoja rajoitetusti, voi kestää tovi ennen kuin löydät parkkipaikan. 

Ota rahaa ruokailuun.  

 

Muista myös tilata opiskelijakorttisi, jotta vältät tilausruuhkan.  

Jos sinulla on murheita, kysyttävää tai muuten vain terveisiä, meihin voi aina ottaa yhteyttä.  

Meidän sähköpostiosoitteemme ovat: 

nora.breilin@edu.turkuamk.fi 

laura.nokelainen@edu.turkuamk.fi 

sini.virta@edu.turkuamk.fi 

joni.aalto@edu.turkuamk.fi 

jesse.laine1@edu.turkuamk.fi 

miro.Ojaniemi@edu.turkuamk.fi 

 

mailto:nora.breilin@edu.turkuamk.fi
mailto:laura.nokelainen@edu.turkuamk.fi
mailto:sini.virta@edu.turkuamk.fi
mailto:joni.aalto@edu.turkuamk.fi
mailto:jesse.laine1@edu.turkuamk.fi
mailto:miro.Ojaniemi@edu.turkuamk.fi


 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Nähdään syksyllä! 

 

Käy tutustumassa: turkuamk.fi trok.fi opiskelijakunta.net  

 

Terveisin tutorinne: 

 Jesse Laine, Laura Nokelainen, Miro Ojaniemi, Nora Breilin, Joni Aalto, Sini Virta 

 

 

 

  

http://www.turkuamk.fi/
http://www.trok.fi/

