Kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK,
kulttuurihyvinvointi

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tässä saat ohjeita yhteisestä
aloituksesta ja opintoihin valmistautumisesta. Saat vielä sähköpostiisi ennen joulua tuutorin
tervehdyksen ja yksityiskohtaiset ohjeet ennakkotehtävineen aloituspäiviin
valmistautumiseksi. Viesti tulee hakuvaiheessa antamaasi sähköpostiosoitteeseen –
muistathan ilmoittaa, jos osoite on muuttunut!
Varmistathan myös nyt, että pystyt osallistumaan kaikkiin lähijaksoihin.

Opintojen aloitus
•
•
•

10.1.2022, klo 8.15–15.45
Paikka/toteutus: etäyhteys
Ryhmätunnus: YKUHSK22 (sote-ala), YKUHKK22 (kulttuuriala)

Maanantai 10.1.2022 klo 8:15–15:45
•

Klo 8:15-10:00 Tapaamme oman ryhmämme kesken ja käynnistämme yhteisen
työskentelyn

•

Etäyhteys, Zoom:
https://turkuamk.zoom.us/j/63417480604?pwd=QUhMRHpRd240ekVOdytkUFZxclhsZz
09

•

Zoom-yhteyden salasana: 630476

•

Etäyhteyden ZOOM-linkki avautuu klo 8:00.

•

klo 10:00 -> Koko Master School yhteinen ohjelma
▪

Zoom-yhteys

(https://turkuamk.zoom.us/j/64281701215?pwd=ZFNML3lLS2JtMENrbGE
3dVhCemZYdz09 )
▪

Zoom-yhteyden salasana: 317922

o Aloituspäivä toteutetaan osittain englanniksi.
•

Tarvittaessa kertaa zoom-ohjeita: https://support.zoom.us/hc/enus/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

•

Huomioithan, että käytät tietokonetta, joka mahdollistaa osallistumisen Zoomkokoukseen (esimerkiksi terveydenhuollon yksiköissä voi olla esteitä käytön suhteen).

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Opintojen toteutuksesta saat
tarkempaa tietoa ensimmäisellä lähijaksolla.

Tiistaina 11.1. – torstaina 13.1.2022 työskennellään paikan päällä Taideakatemialla,
Linnankatu 54, 3. kerros / Luokat 319 & 330.
Päivien ohjelmasta ja ennakkovalmistautumisesta saat lisäohjeet ennen joulua sähköpostitse.

Lähipäivät ja itsenäinen opiskelu
Nämä ylemmän AMK-tutkinnon opinnot on suunniteltu suoritettaviksi työelämän ohessa 1,5
vuodessa (kulttuurialan tutkinto) / 2 vuodessa (sote-alan tutkinto). Tämä tarkoittaa
keskimäärin 4 opintopistettä kuukaudessa (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). Opinnot voi
suorittaa myös tiiviimmässä aikataulussa (5 op/kk), jos esimerkiksi olet sopinut te-toimiston
kanssa harkinnanvaraisesta opintojen tuesta.
Pakolliset lähipäivät ovat vain pieni osa opintoja. Niiden välissä opintoja suoritetaan
itsenäisesti monimuotomenetelmiä hyödyntäen, eli muun muassa verkko-

oppimisympäristöissä sekä eri projektiympäristöissä. Ota oma kannettava tietokoneesi
mukaan ensimmäiselle lähijaksolle, kun kokoonnumme Taideakatemialla.

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa on pääsääntöisesti kaksi lähipäivää (torstai ja perjantai)
kuukaudessa (pl. aloituspäivät):
10. – 13.1.2022 (4 päivää)
10.–11.2.
10.–11.3.
7.–8.4.
13.4. klo 8–11 Hackathon-ennakkotapaaminen
25.4. Koko päivä: Tulevaisuuden toimintaympäristöt, hackathon
12.–13.5.
9.–10.6.
25.–26.8.
22.–23.9.
13.–14.10.
10.–11.11.
15.–16. 12.
26.–27.1.2023 (koko ryhmän yhteinen seminaaripäivä 26.1.; 27.1. SOTE-sisältöjen päivä)

Kevätlukukaudella 2023 on SOTE-alan koulutuksen sisältöjä kerran kuussa perjantaisin;
päivämäärät vahvistetaan kevään 2022 aikana.
Toukokuussa 2023 on koko ryhmän opinnäytetyöseminaaripäivä, samoin kuin
syyslukukaudella 2023.

Etäyhteydellä toteutettavaan aloituspäivään 10.1. liittyvät ennakkotehtävät
Kaikille Turun AMK:n Master Schoolin koulutuksille yhteinen ja pakollinen
opintojakso Tulevaisuuden toimintaympäristöt käynnistyy siis heti opintojen aloituspäivänä
10.1.2022. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa
pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä
aloituspäivässä:
•

Sitra 2020:

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

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

2020.pdf

Aktivoi käyttäjätunnuksesi osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Katso ohje
Opiskelun aloitus -sivulta.
•

Käyttäjätunnuksesi, opiskelijanumerosi ja sähköpostiosoitteesi näkyvät aktivoinnin
lopuksi, ota ne itsellesi muistiin.

Suorita Digistartti ennen opintojen alkua. Sen avulla perehdyt siihen, miten meillä
opiskellaan, millaisia välineitä opiskelussa hyödynnetään ja mistä saat tukea. Linkki
digistarttiin löytyy Opiskelun aloitus -sivulta

Muut ennakkotehtävät
Lähijaksoon (ti – to) valmistautumiseen liittyvät muut ohjeet ja ennakkotehtävät saat
opettajatuutoriltasi hyvissä ajoin ennen opintojen aloitusta. Jos sähköpostiosoitteesi on
vaihtunut / vaihtuu hakuvaiheessa ilmoittamastasi, laita siitä sähköpostitse tieto Liisa-Maria
Lilja-Viherlammelle liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi (kulttuurialan opiskelijat) tai
Marjo Harjulle marjo.harju@turkuamk.fi (sote-alan opiskelijat).

Lisätietoa
Tarvittaessa ole yhteydessä opintotoimistoon opintoasiat@turkuamk.fi.
Ks. https://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/opintotoimistot/

Ystävällisin terveisin
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi
koulutusvastaava, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja
040 3550291
liisa-maria.lilja-viherlampi@turkuamk.fi
Marjo Harju
Lehtori, Terveys ja hyvinvointi
040 3550507
marjo.harju@turkuamk.fi

