
Paras

Yli 170
koulutus-
vaihtoehtoa

opiskelija-
kaupunki

Asuminen
Vapaa-aika
Opiskelijaelämä
Työ



99    

opiskelijoista 
suosittelee Turkua 
opiskelukaupungiksi 
ystävilleen.

Puistot, jokiranta, festarit, 
kahvilat, kirjastot ja lenk-
kipolut. Turkuun on helppo 
rakastua! Kaikki on lähellä, 
asuminen on kohtuuhintaista, 
opiskelijakulttuuri aktiivista ja 
vapaa-ajan mahdollisuuksia 
on paljon. Turun kuuteen 
korkeakouluun tullaan opis-
kelemaan ympäri Suomea. 
Nähdään Turussa!

K
uva: Frid
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essi

Joka neljäs 
turkulainen on opiskelija

Opiskelijakaupunki Turku 
-kysely 2018



turku.fi/opiskelijakaupunki
turku.fi/studiestad

@studyinturku



Toimiva 
opiskelija- 
arki

90   
opiskelijoista kokee, 
että Turussa liikkumi-
nen paikasta toiseen 
on helppoa ja nopeaa 

Hyppää  
Fölin 
kyytiin
Turussa vapaa- 
aika ei kulu matka-
tessa paikasta toiseen. Jos matkaa ei voi 
kävellä, Föli eli Turun seudun joukkoliikenne, 
kuljettaa kätevästi perille. Bussien lisäksi 
Föliin kuuluvat kaupunkipyörät eli Föli-fillarit 
ja vesibussit. Tutustu opiskelija-alennuksiin ja 
suunnittele matkasi reittioppaalla: foli.fi. 

Asu opiskelijaystävällisesti
Turussa opiskelija voi asua keskellä kaikkea, 
mutta rauhassa ja edullisesti. Turun Yliop-
pilaskyläsäätiöllä (TYS) on noin 7 000 asun-
topaikkaa 18 eri asuntokohteessa ympäri 
kaupunkia. Kampuksien lähelle on juuri 
valmistunut uusia asuntoja. Vuokrataso on 
opiskelijaystävällinen ja ehdot reiluja.

Myös yksityisten asuntojen vuokrataso on 
Turussa muita suuria kaupunkeja edullisempi 
ja asuntojen saatavuus parempi. Vuonna 2020 
avautuu uusi Kupittaan kampus, jonka jälkeen 
kaikki korkeakoulujen kampukset sijaitsevat 
kaupungin keskustan tuntumassa. 
Lue lisää: tys.fi.Opiskelijakaupunki Turku 

-kysely 2018
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 3 yötä opintotu-
kee

Miksi Turku?
1. Turku on tarpeeksi suuri, mutta riittävän pieni. Lukemat-
tomat vapaa-ajan mahdollisuudet takaavat, että Turusta 
jokainen löytää omannäköisen ja ikimuistoisen opiskeluajan. 

2. Täällä korkeakouluilla on pitkät perinteet. Suomen ensim-
mäinen yliopisto perustettiin Turkuun jo vuonna 1640. 
Turussa voit opiskella tutkinnon myös ruotsiksi sekä yliopis-
tossa että ammattikorkeakoulussa.

3. Sitsit, vappu, laskiainen, ekskursiot, vuosijuhlat, ystävät ja 
vapaus! Vuosi etenee opiskelijatapahtumien syklissä. Turussa 
on paljon omaleimaisia opiskelijaperinteitä ja vahva 40 000:n 
opiskelijan yhteisö. 

3 yötä opinto-
tukeen 
1. Pääkirjastokortteli
Kaupunkilaisten olohuone on auki joka 
päivä. Kirjoja, näyttelyitä, musiikkia, 
työpajoja ja vaikka mitä!

2. Kupittaanpuisto
Turun oma Central Park alkaa heti 
kampuksien kupeesta.

3. Ruissalo
Aitoa saaristoa lyhyen pyörä- tai bussi-
matkan päässä Turun keskustasta. 

4. Turun galleriat
Taidekierros kannattaa aina!

5. Halisten lenkki
Upeat Aurajokilaakson lenkkimaastot 
alkavat heti Ylioppilaskylän nurkilta. 

6. Kuralan kylämäki
Turun kaupungin museo- ja kulttuurivir-
kistysalue. Vapaa pääsy vuoden ympäri. 

7. Föriajelu
Ilmaisia risteilyjä! Yli sata vuotta vanha 
kaupunkilossi on ikisuosikki.



 utu.fi /hae

 abo.fi /ansok

 turkuamk.fi /haku

Mitä   
haluat
opiskella?



 humak.fi

 novia.fi

 diak.fi

Mitä   
haluat
opiskella?



Old town 
but pretty 
funky

Turku tekee hyvää
Turun kulttuuritarjonta on kaupungin kokoon 
nähden huimaa. Teatteria on suomeksi ja 
ruotsiksi, ja museotarjonta yltää arkeologiasta 
nykytaiteeseen, merenkulkuun ja musiikkiin. 
Ympäri vuoden järjestetään erilaisia musiikki-, 
teatteri-, kuvataide- ja elokuvafestivaaleja. 
Festareista legendaarisin lienee kesäinen 
Ruisrock. Opiskelija nauttii Turussa kulttuu-
rista edullisesti. Miltä kuulostaisi muutamalla 
eurolla konserttiin tai museoon? 

Kiss my Turku
Turusta on viime vuosina kuoriutunut Suomen 
ravintolapääkaupunki. Maan parhaimpia 
ravintoloita, kahviloita ja baareja on kaupunki 
täynnä. Opiskelijoiden suosimia kuppiloita, 
etnisiä ravintoloita ja kasvisravintoloita löytyy 
esimerkiksi kampuksien läheltä Hämeenka-
dulta. 

Myös ostosmahdollisuudet ovat Turussa 
mainiot. Kauppakeskus Hansa on keskellä 
kaupunkia,  Skanssi  Helsingintien varressa. 
Raision puolella on Mylly, jonka vieressä on 
opiskelijasisustamisen klassikko Ikea. Jos 
sisustat mieluiten kierrättämällä, suuntaa 
johonkin Turun lukuisista kirpputoreista, kier-
rätyskeskuksista tai vintage-liikkeistä.

Koko Turku liikkuu 
Isossa kaupungissa on mahdollista harrastaa 
käytännössä mitä tahansa, koska seuroja ja 
saleja riittää. Turkulaisten opiskelijoiden
omat liikuntapalvelut järjestää CampusSport, 
joka tarjoaa 5 kuntosalia, palloiluvuoroja sekä 
yli 100 tuntia ohjattua liikuntaa viikossa twer-
kistä taekwondoon. 

Myös luonto on lähellä. Laajat ja kiinnostavat 
retkeilyreitistöt, kansallispuistomaisemat, 
lenkki- ja pyöräilymaastot sekä maailman 
suurenmoisin saaristo ovat opiskelijan ulot-
tuvilla.
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Muutamalla 
eurolla 
konserttiin, 
uimaan ja 
museoon!

Tutustu kaupungin 
opiskelijaetuihin: 
turku.fi /opiskelijaedut

Opiskelijakaupunki Turku 
-kysely 2018

Opiskelijakaupunki 
isolla O:lla
Kuuden korkeakoulun lisäksi Turussa on 
runsaasti toisen asteen koulutusmahdol-
lisuuksia. Turun ammatti-instituutissa on 
valittavana yli 20 perustutkintoa sekä lukuisia 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Yksi-
lölliset opintopolut mahdollistavat opintojen 
suuntaamisen huippuosaamiseen, yrittäjyy-
teen, huippu-urheiluun, kansainvälisyyteen 
tai tekniikan jatko-opintoihin ammattikorkea-
koulussa. Lukiokoulutuksessa on yleislinjojen 
lisäksi tarjolla ilmaisun, ICT:n, urheilun, musiikin 
ja luonnontieteen erityislinjat. Turussa toimii 
myös merilinja.  Haku koulutukseen yhteishaun 
kautta tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden.
Lisätietoa: taiturku.fi  ja opintopolku.fi .

90
opiskelijoista pitää 
Turun tapahtuma- ja 
kulttuuritarjontaa 
kiinnostavana

93
opiskelijoista 
kokee, että Turussa 
on hyvät harrastus- 
ja liikuntamahdolli-
suudet
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Opiskelija-
kulttuuria!

Turun yliopiston 
ylioppilaskunta
(TYY)
TYY on Turun yliopiston 
opiskelijoiden edunval-
vonta- ja palvelujärjestö, 
johon jokainen Turun yliopiston perustutkin-
to-opiskelija automaattisesti kuuluu. Vaikut-
tavan edunvalvonnan lisäksi TYY järjestää 
tapahtumia vapusta vuosijuhliin ja avajaiskar-
nevaaleista Porthanin päivään. Lue lisää: tyy.fi 

Åbo Akademis 
Studentkår 
(ÅAS) 
Åbo Akademis Studentkår 
för Åbo Akademis stude-
randes talan utåt samt 
erbjuder hjälp och stöd till den enskilda 
studerande, inte bara i studierelaterade 
ärenden utan också te.x. med din personliga 
ekonomi och ditt välmående. Studentkåren 
ordnar även traditionella evenemang som 
valborg på Vårdberget och Fastlaskiainen. 
Läs mer: studentkaren.fi 

Turun AMK:n 
opiskelijakunta 
(TUO)
TUO on Turun ammattikorkeakoulun opis-
kelijayhteisö, joka toimii opiskelijoiden 
äänitorvena ja edunvalvojana. TUO järjestää 
monipuolisia tapahtumia pitkin vuotta. Yksin 
on vaikea taistella, mutta yhdessä olemme 
voimakkaita! Opiskelijakunta tekee työtä 
paremman opiskelun ja edunvalvonnan eteen. 
Lue lisää: opiskelijakunta.net
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Työ-
mahdolli-
suuksia

”Uskon löytäneeni täältä 
paikkani”
Turun seudulla on jo 20 000 yritystä ja 
130 000 työpaikkaa. Lisää tulee koko ajan, 
koska Varsinais-Suomessa on käynnissä 
voimakas positiivinen rakennemuutos. 
On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä 
korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve 
alueella lähes kaksinkertaistuu, jolloin opiske-
lijoille avautuu varmasti kiinnostavia harjoit-
telupaikkoja ja työmahdollisuuksia alueen 
yrityksissä. Lue lisää: töihintänne.fi 

76 
opiskelijoista haluaisi 
jäädä töihin ja asumaan 
Turun seudulle valmistut-
tuaan.

Kolme neljästä Turun 
ammattikorkeakouluista 
ja joka toinen yliopis-
toista valmistuneista on 
töissä Varsinais-
Suomessa vuosi valmis-
tumisen jälkeen.

Opiskelijakaupunki Turku -kysely 2018 
ja Tilastokeskus 2016



Yliopistoihin ja ammattikorkea-
kouluihin haetaan yhteishaussa. 
Lisätietoja korkeakoulujen omilta 
sivuilta ja osoitteesta opintopolku.fi 

Kuuden 
korkea-
koulun 
kaupunki

turku.fi /opiskelijakaupunki

turku.fi /studiestad

@studyinturku


