
   
 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija: 

mielenterveys- ja päihdetyö 
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 29.8.2022 klo 8.30 

• Paikka: Zoom-tapaaminen (Zoom-yhteyden linkki) (Passcode: 136207) 

• Zoom-linkki löytyy myös Lukkarikoneesta ja Tuudosta 

• Ryhmätunnus: YKLAMS22 

 

Master School -koulutusten yhteinen aloituspäivä 29.8.2022 

08:30–10:15  Koulutusalan/koulutuksen oma aloitusinfo (Zoom-yhteys auki klo 8.15 alkaen) 

10:15–10:30 Kahvitauko 

10:30–11:30  Master School -koulutusten yhteinen avaus (ohjelma englannin kielellä; saat linkin 

yhteiseen Zoom-tapaamiseen koulutuksen omassa aloitusinfossa. Linkki löytyy myös 

Lukkarikoneesta ja Tuudosta) 

11:30–12:30  Lounastauko                              

12:30–15:30 Tulevaisuuden toimintaympäristöt / Future Operating Environments: Ohjeet Master 

School -koulutusten yhteisen opintojakson suorittamiseen, sekä iltapäivän 

työskentelyyn Sitran megatrendikorteilla tuutoropettajien ohjauksessa. Pienryhmät ja 

online-työskentelytilat ohjeistetaan tapaamisen alussa. Toteutuu osittain englanniksi. 

https://turkuamk.zoom.us/j/66146627391?pwd=SE1aRk1tWC9oa2g2NGYwUlhYS01vdz09


   
 
Tiistai 30.8.2022 ohjelma 

8:30-12:30 Tervetuloa aloittamaan opintoja: aloitus koulutuksen omassa ryhmässä. Luokkatila 

EduCityssä: EDU_2030 

12:30-13:30 Lounas  

13:30–15:45  Opinnäytetyö, mentorointi, tiedonhankinnan verkkokurssi ja kirjaston palvelujen esittely. 

 Lemminkäisenkadun kampuksen auditorio LEM A173 (Lemminkäisenkatu 30, Turku) 

 

Opintojen kontaktipäivät syksy 2022 

 

21.9. klo 14:00–16:00 Kehittämismenetelmäosaamisen ja Tutkimusmenetelmien opintojaksojen info 

sekä opinto-ohjaaja esittäytyminen. Toteutetaan etänä. Zoom-linkki Lukkarikoneessa ja Tuudossa.  

29.–30.9. klo 9:00-16:00 Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot: Intensiivipäivät 

Porissa/SAMK. Toteutetaan lähipäivinä Porissa.  

4.10. KV-seminaari. Toteutetaan etänä.  

18.10 klo 8:30-11:00 Tuutorointi: Ohjeistus opinnäytetyön ideaseminaariin ja tietoperustan 

tekemiseen ym. Toteutetaan etänä.  

16.11. klo 10:00–11:00 Tulevaisuuden toimintaympäristöt, hackathonin ennakkoinfo. Toteutetaan 

etänä.  

24.–25.11. klo 9:00-16:00 Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät opinnot: Intensiivipäivät 

Jyväskylässä/JAMK. Toteutetaan lähipäivinä Jyväskylässä. 

28.11. klo 9:00–17:30 Tulevaisuuden toimintaympäristöt, hackathon. Toteutetaan etänä.  

29.11. klo 8:30-16:00 Ideaseminaari. Toteutetaan etänä. 



   
 
8.12. TALK – näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin -seminaari. Toteutetaan etänä. 

(Lukuvuoden 2023 Mielenterveys- ja päihdetytön syventävien opintojen intensiivipäivät:                   

9.–10.2. (Turku), 20.–21.4. (Tampere) ja 21.–22.9. (Oulu))  

*Muutokset voivat olla mahdollisia!* 

 

Ennakkotehtävä 

Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen opintojakso Tulevaisuuden 

toimintaympäristöt käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 29.8.2022. 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  

Voit tutustua myös englanninkielisiin aineistoihin: 

• Dufva, Mikko 2020. What are megatrends? 
• Dufva, Mikko 2020. The big picture of the megatrends. Sitra articles.  
• Sitra 2020. Megatrends 2020 slide-set 
• Sitra 2020. Megatrend cards  

 

Lisätietoa 

• Ryhmän vastuutuutori Johanna Berg johanna.berg@turkuamk.fi, paikalla 8.8. alkaen  

• Koulutusvastaava Ritva Laaksonen-Heikkilä ritva.laaksonen-heikkila@turkuamk.fi, paikalla 

15.8. alkaen  

• Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Katja Heikkinen katja.heikkinen@turkuamk.fi, paikalla 8.8. 

alkaen  

• Opinto-ohjaaja Johanna Gadd johanna.gadd@turkuamk.fi, paikalla 15.8. alkaen  

• Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

https://media.sitra.fi/2020/01/15141544/megatrendikortit-2020.pdf
https://media.sitra.fi/2019/12/15143428/megatrendit-2020.pdf
https://www.sitra.fi/en/articles/what-are-megatrends/
https://www.sitra.fi/en/articles/the-big-picture-of-the-megatrends/
https://www.sitra.fi/en/articles/megatrends-2020-slide-set/
https://media.sitra.fi/2020/03/04130112/2021544megatrendikortit2020enverkko.pdf
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