
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Rakennusmestari (AMK), rakennusalan 

työnjohdon koulutus, PRAKMS18, 

päiväopetus 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

rakennusmestarikoulutukseen, josta myös nimitystä ”rakennusalan työnjohdon koulutus” 

käytetään! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin 

huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PRAKMS18 (Päiväopetuksena toteutettava RAKennusMestarikoulutus 

Syksystä 2018 alkaen). 

 

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio 20.08.2018 klo 17.30 – 20.00 

Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) tilassa Auditorio A173 Lemminkäinen. 

Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, 

joten suosittelemme paikalle tuloa! Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät 

paljon hyödyllistä tietoa! 

Opintosi alkavat keskiviikkona 29.8.2018 klo 10.00 Turun amk:n Sepänkatu 1:n (20700 Turku) 

toimipisteessä, jonka sisäpihalta on ohjaus opiskelijaruokalan yhteiseen kokoontumiseen. 

Kaikkien opiskelijoiden on oltava tällöin paikalla.  
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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 

kokoontumispäivänä. 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 

opiskelijatutorit järjestävät myös vapaaehtoista iltaohjelmaa. 

Perjantaina 31.8. 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 3.9. 

Muistilista 

• Toimi saamiesi ohjeiden mukaan, ”kaikki muu” selviää syksyn mittaan! 

• Ota mukaan todistus henkilöllisyydestäsi 

• Osallistu opintojen aloitukseen keskiviikkona 29.8.2018 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! 

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tekniikan tai muun alan korkeakouluopintoja, voit miettiä olisiko 

niissä mahdollisesti joitakin hyväksiluettavia opintoja. Näistäkin mahdollisuuksista toki kerrotaan heti 

syksyn alussa tarkemmin. 

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 2018 polkuopintojen 

osalta viimeistään 22.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 

50€. Jos peruutus tehdään 29.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  

Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 

siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen 

kautta ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä. 

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. 

 

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. 

 

https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
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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 (Koulutus) 

Antavat tarvittaessa lehtori Vesa Turunen sekä opinto-ohjaaja Jarmo Virta (21.8. alkaen, 

poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa myös loma-aikana). 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnittelut tuleva valkokypärä! 

Opiskelu alkaa kaikille pakollisilla orientoivilla päivillä keskiviikkona 29.8.2018 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 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. 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk201401071071
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
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Ole ajoissa! Mikäli saavut omalla autolla, niin varaudu parkkipaikan metsästykseen. Hieman 

kauemmas pysäköimällä säästät omaa aikaasi. Koulun pihalle eivät saa opiskelijat pysäköidä. 

Varaa rahaa ruokailuun 2,60€! 

Voit hankkia opiskelijakorttisi jo etukäteen, jolloin saat esimerkiksi bussikorttisi ladattua 

opiskelijahinnalla. Saat korttisi opiskelijakunta.net -sivulta joko fyysisenä korttina tai Frank-appina. 

Järjestämme aloittelevien piknikin lauantaina 18.8.2018 Samppalinnan puistossa. Kokoontuminen 

Sepänkadun kampuksella klo 18. Meidät tutorit tunnistat musta-neonkeltaisista haalareista ja iloisesta 

mielestä. Tule siis jo etukäteen luomaan hyvää yhteishenkeä ja grillaamaan kanssamme. 

Voit olla meihin tutoreihin yhteydessä asiassa kuin asiassa. Pyrimme auttamaan parhaan kykymme mukaan. 

Facebookista löytyy PRAKMS18-ryhmä, johon voit käydä liittymässä ja myös sitä kautta kysellä mieltäsi 

askarruttavista asioista. Löydät ryhmän hakemalla nimenomaan ryhmä-haulla. 

eve.taipale@edu.turkuamk.fi 

akseli.arvonen@edu.turkuamk.fi 

katariina.kynaslahti@edu.turkuamk.fi 

eetu.kakkonen@edu.turkuamk.fi 

jennifer.nuutila@edu.turkuamk.fi 

joni.aalto@edu.turkuamk.fi 

 
Nähdään elokuussa! 

 

 

Terveisin tutorinne: 

Eve, Aksu, Kata, Eetu, Jennifer ja Joni 

 

 

mailto:eve.taipale@edu.turkuamk.fi
mailto:akseli.arvonen@edu.turkuamk.fi
mailto:katariina.kynaslahti@edu.turkuamk.fi
mailto:eetu.kakkonen@edu.turkuamk.fi
mailto:jennifer.nuutila@edu.turkuamk.fi
mailto:joni.aalto@edu.turkuamk.fi
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Lisätietoja (Avoin AMK) 

Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli 

tarvitset henkilökohtaista ohjausta, varaa aika Avoimen AMK:n suunnittelijalle. Mikäli sinulla on 

kysyttävää avoimen väylähausta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Avoin AMK ei pysty vastaamaan väylähakua koskeviin kysymyksiin. 

 

Avoimen henkilöstö:  

Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 

Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

 

 


	Oman tietokoneen tarve opiskelussa
	Matematiikan opiskelu
	Lisätietoja (Koulutus)
	Vertaistuutorien tervehdys

