Suomen paras
opiskelijakaupunki!
Turussa töitä tarjolla
Kuusi korkeakoulua,
yli 170 koulutusvaihtoehtoa

Suomen 1. yliopisto

40

tuhatta korkeakouluopiskelijaa

Tervetuloa Suomen parhaaseen opiskelijakaupunkiin! Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee noin 40 000 opiskelijaa, jotka näkyvät ja kuuluvat kaupungin katukuvassa. Opiskelijan Turussa on kaikkea ja kaikki on lähellä. Asuminen
on kohtuuhintaista ja kaupunki on käveltävän ja pyöräiltävän kokoinen. Keskustan jokivarsi sykkii elämää ja kaupungin edustalta aukeaa ainutlaatuinen
saaristo. Turulla on ison kulttuurikaupungin sielu pikkukaupungin helpoissa
puitteissa. Nähdään Turussa <3

Kuva: Minna Kankare

EDUCATION

1640

Joka neljäs
turkulainen
on opiskelija
Kuva: Minna Kankare

Turkuun
rakastutaan,
tutkitusti
Puistot, jokiranta, festarit, kahvilat, kirjastot ja lenkkipolut.
Turku on kokonaisuus, johon on
helppo rakastua. Varsinais-Suomessa asuvista nuorista 96 prosenttia suosittelisi Turkua opiskelukaupungiksi ystävälleen. Turun
korkeakouluopiskelijoista 75 prosenttia haluaisi jäädä asumaan
Turkuun valmistumisen jälkeen.
Lähde: Taloustutkimus Oy ja Ryhmä 40 000.

Työmahdollisuuksia tarjolla
Turun seudulla on jo 20 000 yritystä ja 130 000 työpaikkaa. Lisää tulee
koko ajan, koska Varsinais-Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas
positiivinen rakennemuutos. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu,
jolloin opiskelijoille avautuu varmasti kiinnostavia harjoittelupaikkoja ja työmahdollisuuksia alueen yrityksissä.

Opiskelijakaupunki isolla O:lla
Kuuden korkeakoulun lisäksi Turussa on runsaasti toisen asteen koulutusmahdollisuuksia. Turun ammatti-instituutissa on valittavana yli 20 tutkintoa ja
eri opintopolkuja, kuten huippuosaamiseen, yrittäjyyteen, huippu-urheiluun ja
kansainvälisyyteen kannustavat opinnot. Voit myös suorittaa kaksoistutkinnon.
Lukiokoulutuksessa tarjolla on ilmaisun, ICT:n, urheilun, musiikin ja luonnontieteen erityislinjoja. Turussa toimii myös merilinja. Toisen asteen koulutukseen
hakeudutaan valtakunnallisen yhteishaun kautta. Hakuohjeet: opintopolku.fi.

189

tuhatta asukasta

94+

19

tuhatta työpaikkaa

11

Hesburgeria

MIKSI
VALITA
TURKU?

ravintolalaivaa

Old town, but pretty funky
Kuva: Ilkka Hemmilä
Kuva: Pasi Leino

Hyppää Fölin kyytiin
Föli-bussien edulliset hinnat ovat
voimassa kuuden kunnan alueella eli
Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Liedossa, Naantalissa ja Ruskolla. Hinta
on sama matkan pituudesta riippumatta. Lue lisää Fölin opiskelija-alennuksesta ja suunnittele matkasi reittioppaalla: foli.fi.

Suomalainen kulttuuri käytännöllisesti katsoen keksittiin Turussa ja kulttuuritarjonta on edelleen kaupungin kokoon nähden huimaa. Teatteria on suomeksi ja ruotsiksi, ja museotarjonta yltää arkeologiasta nykytaiteeseen, merenkulkuun ja musiikkiin. Opiskelija nauttii Turussa kulttuurista edullisesti. Miltä
kuulostaisi kolmella eurolla konserttiin tai museoon? Ympäri vuoden järjestetään erilaisia musiikki-, teatteri-, kuvataide- ja elokuvafestivaaleja. Festareista
legendaarisin lienee kesäinen Ruisrock. Turusta on viime vuosina kuoriutunut
myös Suomen ravintolapääkaupunki. Maan parhaimpia ravintoloita, kahviloita
ja baareja on kaupunki täynnä. Opiskelijoiden suosimia kuppiloita, etnisiä ravintoloita ja kasvisravintoloita löytyy esimerkiksi kampuksien läheltä Hämeenkadulta. Ja sitten on tietysti Hese eli Hesburger, joka perustettiin Turussa! 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, kierrätyskeskuksista tai
second hand -liikkeistä.

Turussa on
6 korkeakoulua
Turun
Åbo
yliopisto Akademi

Turun
AMK

170

1. Turussa on kaksi yliopistoa ja neljä ammattikorkeakoulua. Koulutusvaihtoehtoja on yli 170. Turku, jos joku,
on opiskelijakaupunki.
Jo vuodesta 1640.
2. Turku on tarpeeksi iso,
mutta sopivan pieni. Turussa aika ei kulu matkatessa
paikasta toiseen.
3. Sitsit, vappu, laskiainen,
ekskursiot, jatkot ja vuosijuhlat. Turussa opiskelijaelämää eletään 365 päivää
vuodessa!

MITÄ
OPISKELIJAN
TURUSSA
TAPAHTUU?

kouluttautumisvaihtoehtoa (2015)
Huma- YrkeshögDiakonia- nistinen skolan
AMK
Novia
AMK

Lue ja seuraa:
turku.fi/opiskelijakaupunki
StudyinTurku
studyinturku

40 000

korkeakouluopiskelijaa
(2016)

6 400

5

korkeakoulututkintoa
vuodessa (2014)

YÖTÄ
OPINTOTUKEEN

Viiletä
kaupunkipyörällä

24 hehtaaria
virkistys- ja urheilumahdollisuuksia
Kupittaanpuistossa

Turkuun tulee 2018 keväällä 300
kaupunkipyörää. Niillä pääsee Kupittaan kampukselta jokirantaan ja Satamaan muutamassa minuutissa.

Ilmaisia huveja Turussa!

1 tunnin
matka

1. Pääkirjastokoreli

Hienoa arkkitehtuuria, joka
päivä auki. Nettiyhteys,
lehdet ja kirjat – sekä tietysti
lukurauha.

Kupittaalta Helsinkiin
junahankkeen
toteutumisen jälkeen

2. Kupiaanpuisto

Kuva: Esko Keski-Oja

Kuva: TYS

Kuva: Minna Kankare

Turun oma Central Park,
jonka nurmille mahtuu oleilemaan ja pelailemaan.

3. Ruissalo
Turun saaristo alkaa siitä,
missä Aurajoki laskee
mereen. Ruissalo on aitoa
saaristoa lyhyen pyörä- tai
bussimatkan päässä Turun
keskustasta.

4. Halisten lenkki

Asu opiskelijaystävällisesti

Koko Turku liikkuu

Turussa opiskelija voi asua keskellä kaikkea, mutta rauhassa ja edullisesti.
Turun Ylioppilaskyläsäätiöllä (TYS) on noin 7 000 asuntopaikkaa 18 eri asuntokohteessa ympäri kaupunkia. Kampuksien läheisyyteen on valmistumassa täysin uusia asuntoja syksyksi 2018. Vuokrataso on opiskelijaystävällinen ja ehdot
reiluja. Myös yksityisten asuntojen vuokrataso on Turussa muita suuria kaupunkeja selvästi edullisempi ja asuntojen saatavuus parempi. Kampusalueita kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2019 avautuu uusi Kupittaan kampus, jonka jälkeen
kaikki Turun korkeakoulujen kampukset sijaitsevat kiinteästi kaupungin keskustan tuntumassa.

Turku tunnetaan jääkiekosta ja jalkapallosta, mutta isossa kaupungissa on
mahdollista harrastaa käytännöllisesti katsoen mitä tahansa. Seuroja ja saleja
riittää – ja esimerkiksi Kupittaalle kampuksien läheisyyteen avautuu täysin uusi
palloiluhalli. Turkulaisten opiskelijoiden omat liikuntapalvelut järjestää CampusSport, joka tarjoaa mm. 5 kuntosalia, palloiluvuoroja sekä yli 100 tuntia ohjattua liikuntaa viikossa showburlesquesta karateen. Turku on Paavo Nurmen
kotikaupunki, joten kaupungissa on monta hyvää juoksutapahtumaa. Myös
luonto on lähellä. Laajat ja kiinnostavat retkeilyreitistöt, kansallispuistomaisemat, lenkki- ja pyöräilymaastot sekä maailman suurenmoisin saaristo ovat
kaikki opiskelijan ulottuvilla.

Kaunis reitti Aurajoen
rannoilla vie mm. Koroisten
ristin ohi. Risti merkkaa paikan, jolla 1100-luvulla sijaitsi
Turkua edeltänyt kaupan,
uskonnon ja hallinnon
keskus, ”alku-Turku”.

5. Föriajelu
Ilmaisia risteilyjä ympäri
vuoden! Yli sata vuotta vanha kaupunkilossi liikennöi
Aurajoen itä- ja länsirannan
välillä Martin kaupunginosan ja Kakolanmäen
kohdalla.

7

suomenkielinen
yliopisto

tiedekuntaa

Turun yliopistosta valmistuvat ovat luovia ja oma-aloitteisia asiantuntijoita,
joille valmiit ratkaisut ja toimintamallit eivät riitä. Koulutamme tulevaisuuden
osaajia yli rajojen: ekologisia juristeja, kulturelleja lääkäreitä ja yrittäjähenkisiä
humanisteja. Huippututkinto yliopistostamme antaa sinulle parhaat mahdolliset
eväät omannäköiseen uratarinaan ja elämään. Kansainvälinen mutta kodikas
kampuksemme keskellä kaupunkia odottaa - liity joukkoomme!

Kuvassa: Jaakko Lamminpää,
Linda Blomqvist, Veli-Matti
Vesterinen ja Einari Kurvinen

Kuva: Hanna Oksanen

Turun yliopisto

1.

Tiedepaukku-tiimi: ”Luonnontieteiden opiskelu avaa uusia maailmoja”
Luonnontieteiden tunteminen luo lisää sävyjä maailmaan, toteavat Tiedepaukkuvideoista tutut Veli-Matti Vesterinen ja Jaakko Lamminpää. Tutkinto luonnontieteissä
tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia ja avaa ovet kansainvälistymiseen.
Linnun lentoa voi ihailla, vaikka ei
ymmärtäisi mitään aerodynamiikasta.
Jos siitä kuitenkin ymmärtää jotain,
lennon seuraamiseen tulee aivan
uusia tasoja.
– Luonnontieteet tuovat lisää
värejä maailmaan. Opit lähestymään
ongelmia ja saat ratkaisustrategioita,
joita voit hyödyntää monessa tilanteessa. Esimerkiksi matematiikka ei
ole vain laskemista, se on ongelmanratkaisua. Jos osaat matematiikkaa,
voit tehdä vaikka mitä. Luonnontieteiden opiskelu tarjoaa ammatin, mutta
mahdollistaa myös sen, että olet
mukana ratkaisemassa maailman

suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutosta, toteaa kemian yliopistonlehtori
Veli-Matti Vesterinen.
Fysiikan tohtorikoulutettava Jaakko Lamminpää kokee, että luonnontieteiden alalla on erittäin paljon
saavutettavaa.
– Turun yliopiston opiskelijat olivat
esimerkiksi mukana rakentamassa
Aalto-1-satelliittia; millä muulla alalla
voit luoda jotain, mikä lähetetään avaruuteen? Luonnontieteet ovat mielestäni yksi aloista, joilla on eniten annettavaa yhteiskunnalle. Mitä pidemmälle
opinnoissaan etenee, sitä enemmän
on yhteistyötä eri alojen kanssa. Fyy-

sikko ei voi yksin havaita syöpää,
mutta ilman oikeanlaista kuvantamislaitetta siihen ei pysty lääkärikään,
Lamminpää sanoo.
Lamminpää ja Vesterinen painottavat, että fyysikoille ja kemisteille on
paljon työmahdollisuuksia monella
alalla – aina pienistä startup-yrityksistä suuriin monikansallisiin firmoihin.
Luonnontieteelliset alat ovat myös
perusluonteeltaan kansainvälisiä,
joten töitä voi tehdä niin Suomessa,
Yhdysvalloissa kuin Aasiassakin.
– Kun itse hain aikoinaan töitä
ulkomailta, ei tarvinnut miettiä, mistä päin maailmaa voin saada työtä,

vaan pystyi miettimään, missä haluaisin asua ja työskennellä. Suomalainen luonnontieteen tutkinto on kansainvälisesti arvostettu, Vesterinen
sanoo.
Tiedepaukku-videoissa Vesterinen
ja Lamminpää kuvaavat arkisia asioita tieteellisestä näkökulmasta yhdessä muun tiimin kanssa. Videoissa on
käsitelty muun muassa vastatuuleen
purjehtimista, uimahyppyä, jääkiekkoa ja ilotulitteiden värejä.
– Ihmiset usein karsastavat luonnontieteitä, koska niitä pidetään vaikeana. Useille luonnontieteissä käsiteltäville asioille löytyy kuitenkin vastine arjessa, jonka kautta ilmiötä voi
havainnollistaa, Lamminpää toteaa.
Katso Tiedepaukku-videoita
osoitteessa utu.fi/tiedepaukku

20

130

tuhatta opiskelijaa

oppiainetta

100

80

eri kansallisuutta

maassa vaihtokohteita

Kuvassa: Antti Nuutinen ja Iida Hokkanen

Kuva: Hanna Oksanen

Opiskelijat perustivat
hyönteisruokaa
valmistavan yrityksen

Toisilleen ennestään tuntemattomat opiskelijat loivat hyönteisruokaa kehittävän
Entis-yrityksen korkeakoulujen startup-kurssilla. Elintarvikekehityksen opiskelija
Antti Nuutinen ja markkinoinnin opiskelija Iida Hokkanen ajattelevat, että opiskelijaelämä on parasta aikaa yrityksen perustamiseen.
Hyönteisravinnosta innostunut Antti Nuutinen esitteli yritysideansa
startup-kurssilla niin vakuuttavasti,
että neljä eri alojen opiskelijaa halusivat ehdottomasti lähteä mukaan.
Kurssin tuloksena syntyi Entis-yritys,
joka nappasi kiinni globaaliin trendiin
proteiinipitoisesta ravinnosta. Entis

valmistaa hyönteisvälipaloja, joiden
raaka-aineet kasvatetaan Suomessa.
– Mielestäni opiskeluaika on otollisinta aikaa yrityksen perustamiseen.
Ympärillä on muiden opiskelijoiden
verkosto ja on mahdollista saada yliopistolta tukea. Me olemme hyödyntäneet esimerkiksi Turun yliopiston

tuotekehitystiloja, Nuutinen sanoo.
Nuutinen ja Hokkanen kollegoineen haluavat kehittää hyönteisistä
helposti lähestyttäviä elintarvikkeita. Hyönteiset ovat ravintoarvoiltaan
lihaan verrattavia, mutta niiden kasvatus tuottaa vähemmän kasvihuonepäästöjä ja kuluttaa vähemmän

vettä kuin lihantuotanto.
– Olin kuullut hyönteiselintarvikkeista markkinoinnin kurssilla, mutta
yksin minulla ei olisi ollut paukkuja perustaa yritystä. Siihen tarvittiin
Antin tietotaitoa. Startup-kurssilla
ajattelin, että tähän on pakko päästä
mukaan, Iida Hokkanen kertoo.
Nuutinen arvostaa sitä, että Turun
yliopistossa opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen.
– Turussa myös verkostoituminen eri alojen välillä on helppoa, sillä
kampusalueella kaikki on kivenheiton
päässä. On helppo mennä biokemiasta kauppikselle ja suorittaa eri
alojen kursseja. Monitieteisessä yliopistossa opiskelijalla on paljon valinnanvaraa, Nuutinen toteaa.
Nuori yrittäjyys ry valitsi Entiksen
viime keväällä korkea-asteen parhaaksi opiskelijoiden startup-yritykseksi. Valintaperusteluissa todettiin,
että tiimi erottui laajalla osaamispotentiaalilla tekniikasta lakimiehiin ja
markkinoinnin osaajiin. Turun yliopiston lisäksi Entiksessä on mukana
opiskelijoita myös Humanistisen
ammattikorkeakoulun Turun yksiköstä.
– Tuli sellainen olo, että meihin
uskotaan. Kauppiksen kursseista on
ollut paljon hyötyä yrityksen kanssa.
Markkinoinnin kursseilla olemme esimerkiksi tehneet yhteistyötä oikeiden
yritysten kanssa. Ei yrityksen perustaminen ole ylitsepääsemättömän
vaikeaa, sitä ei kannata pelätä, Hokkanen sanoo.

TUTUSTU OPISKELUUN JA
OPISKELIJAELÄMÄÄN

Master’s degree student
Faculty of Education
University of Turku
1. Turku City Library
2. Aura River
3. Turku Cathedral
Turku is such an international
and student-friendly city
with students from almost
all the continents and a wide
selection of various student
activities. Here, tradition
and modern exist and
blend together in a perfect
balance creating enormous
possibilities. Studying
in Turku is a wonderful
experience that I will never
forget!

SEURAA MEITÄ
turunyliopisto
uniturku
Kuva: Hanna Oksanen

utu.fi/tositarinoita

QING, 24

uniturku

Koulutustarjonta tiedekunnittain
HUMANISTINEN
TIEDEKUNTA
• Arkeologia, kulttuurihistoria,
Suomen historia,
yleinen historia
• Englannin kieli
• Espanja
• Folkloristiikka, kansatiede ja
uskontotiede
• Fonetiikka
• Italia
• Kirjallisuustieteet
• Klassilliset kielet ja antiikin
kulttuuri
• Mediatutkimus, musiikkitiede
ja taidehistoria
• Pohjoismaiset kielet
• Ranska
• Saksan kieli

• Sukupuolentutkimus
• Suomen kieli ja suomalaisugrilainen kielentutkimus
• Kulttuurituotanto ja
maisemantutkimus (Pori)

LÄÄKETIETEELLINEN
TIEDEKUNTA
• Hammaslääketiede
• Lääketiede
• Hoitotiede
• Biolääketiede

KASVATUSTIETEIDEN
TIEDEKUNTA
• Kasvatustieteiden
koulutus: kasvatustiede,
aikuiskasvatustiede ja
erityispedagogiikka
• Luokanopettajan koulutus
• Käsityön aineenopettajan
koulutus (Rauma)
• Lastentarhanopettajan
koulutus (Rauma)
• Luokanopettajan koulutus
(Rauma)

MATEMAATTISLUONNONTIETEIDEN
JA
TEKNIIKAN
LUONNONTIETEELLINEN
TIEDEKUNTA
• Biokemia
• Biologia
• Biotekniikka
• Fysikaaliset tieteet
• Geologia
• Kemia
• Maantiede
• Matematiikka ja tilastotiede
• Tietojenkäsittelytieteet
• Tietotekniikka

OIKEUSTIETEELLINEN
TIEDEKUNTA
• Oikeustiede
TURUN
KAUPPAKORKEAKOULU
• Kansainvälisen johtamisen
ja yrittäjyyden tutkintoohjelma
• Laskentatoimen ja
rahoituksen tutkintoohjelma
• Markkinoinnin ja
arvoketjujen johtamisen
tutkinto-ohjelma
• Taloustieteen tutkintoohjelma
• Liiketoimintaosaamisen
tutkinto-ohjelma (Pori)

YHTEISKUNTATIETEELLINEN
TIEDEKUNTA
• Filosofia
• Logopedia
• Poliittinen historia ja
valtio-oppi
• Psykologia
• Sosiaalitieteet:
sosiaalipolitiikka, sosiologia,
taloussosiologia
• Sosiaalityö

utu.fi/hae

Turun AMK

8800 2800
opiskelijaa

aloituspaikkaa

Meillä jokaisella on haaveita ja tavoitteita. Sillä on todellakin merkitystä, mitä ja
missä opiskelet. Turun AMK tarjoaa koulutusta, jota työelämä tarvitsee – myös
tulevaisuudessa. Tarjoamme monialaista opetusta yli 60 eri koulutuksessa.
Meillä o
 petus perustuu innovaatiopedagogiikkaan eli monimuotoisiin ja työelämään linkittyviin opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin. Lisäksi yrittäjyys ja
kansainvälisyys ovat Turun AMK:ssa jokapäiväistä toimintaa.
Meillä teet ammatillisista haaveistasi totta.

Rallycrossia
sähköautolla

Kuva: Antti Ala-Könni

Turun AMK:ssa opitaan
monialaisissa projekteissa
Lehtori Mika Seppänen ja koulutus- ja tutkimuspäällikkö Ari Putkonen odottavat innolla sähköautoprojektin alkamista.

Muutaman vuoden kuluttua päristellään Turussa sähkökäyttöisellä rallycross-autolla, jos kaikki
menee suunnitellusti. Tai siis eihän
siitä sähköautosta juuri pärinää
kuulukaan! Rallycross-sähköauto
on Turun ammattikorkeakoulun
opiskelijaprojekti, jossa opitaan
monialaisessa tiimissä.

varmaa. Turun AMK:n projektissa
pääasia on itse rakentamisprosessi
ja kaikki se mitä siihen liittyy markkinoinnista alkaen sekä tämän kaiken
yhteydessä tapahtuva oppiminen ja
yhdessä tekeminen.
Rallycross-sähköauton rakentaminen on haastava tehtävä ja työtä riittää tuotesuunnittelussa, energiatehokkuudessa, mallinnuksessa, akkuteknologiassa. Komponenttien tuottamisessa voidaan hyödyntää myös
3D-tulostusta.
Sähköautoprojektin ympärillä on
odottavan innostunut ilmapiiri. Tarkoitus on, että projektin myötä Turun
AMK:n tiloihin rakentuu monipuolinen
testaus- ja oppimisympäristö.

Vielä ei ole kasassa kuin auton rungon aihio, joka tulee Saksasta. Auton
sydän, moottori, puretaan osiin ja
rakennetaan uusiksi, käyttövoimana
sähköakusto. Rungon hitsaushommiin ei ehkä päästä, mutta projektin
ympärille hitsautuu tiiviisti monen eri
alan opiskelijoiden tiimi, jolle uudentyyppisen, sähkökäyttöisen rallycross-auton rakentaminen, markkinoiminen, sponsoreiden hankinta,
tarjoaa mielenkiintoisen, haastavankin
projektin ja oppimisympäristön.
– Turun AMK:n sähköautohankkeessa opiskelijavetoisuus on
ykkösasia, toteaa konetekniikan lehtori Mika Seppänen, tarkoittaen

Monialaissa projekteissa
työelämätaitoja

ettei opetushenkilökunta liikaa sanele
projektin kulkua, vaan opiskelijat ottavat ohjat, ja opettajat ovat ”valmentajina” antamassa taustatukea.

Sähkö tulee ralliautoihinkin
Sähkön tulosta rallycross -rata-autoihin on hiiskuttu jo jonkin aikaa, ja
kiinnostuksen ovat osoittaneet monet
suuret autonvalmistajat. Ensimmäiset mallit esiteltiin viime vuonna. Luultavimmin joskus 2020 tienoilla ensimmäinen sähköautoluokka voisi aloittaa polttomoottoriautojen rinnalla.
Nähdäänkö silloin kilparadoilla turkulaisvalmisteinen sähköauto, on epä-

Sähkö-rallycross-auto -projekti on vain yksi esimerkki projektien kautta tapahtuvasta oppimisesta.
Turun AMK:ssa on toki perinteisempää luento-opetustakin, mutta entistä
enemmän mennään projektien suuntaan.
AMK:ssa pyörii jatkuvasti satoja
projekteja, jotka tarjoavat opiskelijoille töitä, harjoittelua ja opinnäytetyön aiheita. Kokonaisia opintojaksojakin on rakennettu työelämästä, esimerkiksi yrityksistä tulevien tilausten
ja toimeksiantojen ympärille. Mene-

telmiä on monia pitkäkestoisemmista
projektitöistä parin vuorokauden
innovaatioleireihin, joissa uudet ajatukset leiskuvat eri alojen opiskelijoiden kohdatessa miettimään yritysten
kehittämistehtäviä.
Todellisten työelämäprojektien
kautta työelämätaidot karttuvat: tiimityö- ja viestintätaidot sekä tavoitteellinen projektimainen työskentely ovat
kysyttyjä taitoja työelämässä.
Teksti: Martti Komulainen

Insinöörejä tarvitaan!
Varsinais-Suomen meri- ja
metalliteollisuus on nyt nosteessa, ja työntekijöiden tarve on
moninkertaistumassa. Kaikkine
heijastusvaikutuksineen puhutaan jopa 30 000 henkilön työllisyysvaikutuksesta vuoteen 2025
mennessä.
Erityisesti alueelle t arvitaan
osaavia insinöörejä – niin laiva-
alan kuin muidenkin teknisen alojen osaajia. Turun AMK:ssa voit
tällä hetkellä o
 piskella tekniikan
ja liikenteen alan AMK- tai
YAMK-tutkinnon yli 15 eri koulutuksessa, ja tavoitteena on lisätä
koulutusta tulevina vuosina.

80

% työllistyy vuoden
sisällä valmistumisesta

160

käynnissä olevaa
kehittämisprojektia

55

maasta
tutkinto-opiskelijoita

350
kansainvälistä
vaihtokohdetta

Teksti: Sara Pietilä, kuva Antti Ala-Könni

Teksti ja kuva: Anne Kuusisto

Opiskele mediatuottajaksi verkossa

Taidetta ja sähköä Ruisrockissa

Media-alalla tarvitaan
luovuutta ja uusia ideoita. Onko tämä sinun
paikkasi?

Turun AMK on tehnyt
useita vuosia yhteistyötä
Ruisrock-festivaalin
kanssa. Vuosittain opiskelijamme ja alumnimme
ovat mukana tuottamassa ohjelmaa festareille.

Ehkä opinnot jäivät aikanaan puolitiehen ja nyt kiinnostaisi päivittää
osaamista ja saada tutkinto suoritetuksi? Tule verkko-opintoihin.
Mediatuotannon erikoistumisalan
online-koulutuksesta valmistut tradenomiksi. Tutkinnon voit suorittaa
2,5 vuodessa ja opiskella kätevästi
työn ohessa.
Opintojen suorittaminen edellyttää
verkkoyhteyttä ja omaa tietokonetta
online-videoyhteyttä varten. Yhteisiä
Skype-istuntoja on 1-2 kertaa kuukaudessa. Käytännössä voit siis asua
missä päin maailmaa tahansa, kunhan saat yhteydet toimimaan.
– Mediatuotannon ammattiopinnot koostuvat projektiosaamisen,
tapahtumatuotannon ja viestinnän
opinnoista, kertoo tuutoriopettaja

Milla Järvipetäjä, jolla on ensimmäinen online-ryhmä menossa.
Opiskelija Mika Salomaa kehuu
Millaa siitä, että tässä verkkokoulutuksessa tekniikka on pelannut hyvin.
– Verkko-opinnoissa on tärkeää,
että vastaava opettaja hanskaa tekniset asiat. Täällä hommat hoituvat, kiittelee Salomaa.
Opiskelijoilla on vaihtelevasti kokemusta media-alalta ja koulutuksessa
he perehtyvät tarkemmin alan projektityöskentelyyn. Koulutukseen sisältyy
myös työelämäharjoittelu ja opinnäytetyö, jossa voi samalla edistää mahdollisen nykyisen työpaikan kehittämistarpeita.
Lue lisää:
turkuamk.fi/mediatuotanto

Viime kesänä Ruisrockissa havainnollistettiin sähköntuotantoa #Ruissifillarilla. Lisäksi opiskelijamme ja
alumnimme olivat mukana tuottamassa festivaalin taideohjelmaa.
Ruisrockin festivaaliväki pääsi
kokeilemaan sähköntuotantoa Turun
AMK:n #Ruissifillari -pisteellä. #Ruissifillari on tandempyörä, jonka
dynamo muuttaa jokaisella polkaisulla
energiaa sähköksi, joka taas johdatetaan hyötykäyttöön. Kokemuksen
lisäksi kaikki polkijat saivat muistoksi
kuvan polkuhetkestään.

#Ruissifillari on opiskelijoiden ideoima ja toteuttama projekti, jonka tarkoituksena oli havainnoillistaa sähkön
tuottamista ja sen kulutusta. #Ruissifillaria polkemalla voisi tunnissa
tuottaa sähköä esimerkiksi kahden
mikroaterian lämmittämiseen tai kolmen puolituntisen televisio-ohjelman
katsomiseen.
Vastaavanlaiset opiskelijaprojektit ovat osa Turun AMK:n omaa oppimismenetelmää, innovaatiopedagogiikkaa. Perinteisen luentoihin perustuvan ja opettajajohtoisen opiskelun
sijaan ammattikorkeakoulussa opiskellaan muun muassa erilaisissa työelämään vahvasti linkittyvissä projekteissa.
Ruisrockissa kuvattiin Turun
AMK:lle markkinointivideoita, joissa
esitellään mm. #Ruissifillari -projektia.
Myös markkinointivideot ovat kokonaan opiskelijoidemme ideoimia ja
tuottamia.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto eli YAMK-tutkinto antaa saman
pätevyyden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto. Ensimmäiset ylempään
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset
alkoivat lähes 15 vuotta sitten ja tutkintoon valmistuneita on Suomessa jo
yli 15 000.
YAMK-opintoihin hakijoilta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta, mikä on maisteritason
opinnoissa ainutlaatuinen, suomalainen erityispiirre. Työkokemus antaa
opintoihin hyvän pohjan, jonka päälle

Opiskelija, ensihoitaja
Turun ammaikorkeakoulu
1. Luolavuori
2. Ruissalo
3. Assarin ullakko
Ruissalo on paras paikka
paeta kaupungin vilskeä
Kukapa ei olisi kulkenut
Ruisrockiin ”Via Dolorosaa”
pitkin? Ohi kulkevat ihmiset
ja auringonpaiste tiivistävät
turkulaisuuden yhdeksi loistavaksi kokemukseksi.

Katso Ruisrock-videot:
youtube.com/TurunAMK

SEURAAMEITÄ

Sinustako Master-tason osaaja?
Tiesitkö, että myös
ammattikorkeakoulussa
voi opiskella ylemmän
korkeakoulututkinnon?

JYRI

voi opinnoissa rakentaa oman alan
asiantuntijuutta sekä esimiestaitoja.

Työyhteisön kehittämistä,
verkostoitumista ja uusia
uramahdollisuuksia
Opiskelu YAMK-koulutuksissa on
käytännönläheistä ja vahvasti työelämään linkittyvää. Opinnot voi suorittaa työn ohessa ja sekä tehtävät että
opinnäytetyön voi tehdä omalle työpaikalle. Oman osaamisensa ohella
opiskelija siis kehittää myös omaa

työtään ja työyhteisöään. Näin opiskelusta on hyötyä myös työnantajalle.
Yhtenä koulutuksen parhaista
hyödyistä opiskelijat nostavat usein
esille verkostoitumisen. Lähitapaamisissa opiskelukavereilta saa niin vertaistukea kuin uusia ajatuksia omaan
työhön. Opintojen aikana luodut
ihmissuhteet voivat avata uusia mahdollisuuksia työelämässä jatkossakin.

TurunAMK
TurunAMK
turkuamk_tuas

Tutustu YAMK-koulutustarjontaamme:
turkuamk.fi/haku
Teksti: Sara Pietilä, kuva Shutterstock

Koulutustarjonta
AMK-TUTKINNOT (PÄIVÄ- JA MONIMUOTOKOULUTUS)
KULTTUURIALA
• Kuvataiteilija (AMK)
• kuvataide
• valokuva
• Medianomi (AMK)
• animaatio
• elokuva
• journalismi
• mainonnan suunnittelu
• Musiikkipedagogi (AMK)
• Tanssinopettaja (AMK)
• Teatteri-ilmaisun ohjaaja
(AMK)
• sirkus
• teatteri
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
• Bachelor of Health Care,
Nursing*
• Bioanalyytikko (AMK)
• Ensihoitaja (AMK) ***
• Fysioterapeutti (AMK)
• Hammasteknikko (AMK)
• Kätilö (AMK)

• Röntgenhoitaja (AMK)
• Sairaanhoitaja (AMK), Turku
ja Salo**
• Sosionomi (AMK), verkkoopinnot, Turku ja Salo**
• Suuhygienisti (AMK)
• Toimintaterapeutti (AMK)
YHTEISKUNTATIETEIDEN,
LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
• Tradenomi (AMK) / Bachelor
of Business Administration
• International Business,
Online*
• hankinta- ja
myyntiosaaminen**
• liiketalous, Turku ja Salo**
• liiketoiminnan logistiikka
• mediatuotanto, verkkoopinnot**
• myyntityö
• tietojenkäsittely

YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT
TEKNIIKAN JA
LIIKENTEEN ALA
• Insinööri (AMK) / Bachelor of
Engineering
• ajoneuvo- ja
kuljetustekniikka
• energia, ympäristö-, bio- ja
kemiantekniikka
• Information and
Communications
Technology*
• kemiantekniikka**
• konetekniikka
• rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
• tekniikka**
• tieto- ja viestintätekniikka
• tuotantotalous
• Rakennusmestari (AMK)

Kulttuurialan ylempi AMKtutkinto
• media- ja
kulttuuriyrittäjyys
• taiteen uudet kontekstit
Sosiaali- ja terveysalan
ylempi AMK-tutkinto
• sosiaali- ja terveysala
• terveysteknologia
Insinööri (ylempi AMK)
• kemiantekniikka ja
bioteknologia
• projektijohtaminen***
• tekniikka
• teknologiaosaamisen
johtaminen
• terveysteknologia
• tutkimusryhmäopinnot

Tradenomi (ylempi AMK)
/ Master of Business
Administration
• Business Management***
• Leadership and Service
Design
• liiketoiminnan
kehittäminen
• Professional Sales
Management
• projektijohtaminen***
• tutkimusryhmäopinnot
* haku englanninkielisten koulutusten
yhteishaussa 9. – 24.1.2018
** tarjolla vain / myös monimuotokoulutuksena kevään 2018
yhteishaussa
*** seuraava hakuaika ei tiedossa

turkuamk.fi/haku

Åbo Akademi

1918 5500
perustettu

perustutkinto-opiskelijaa

Ensimmäisten sadan toimintavuotensa aikana Åbo Akademi on kasvanut
pienestä alueellisesta yliopistosta kansainvälisesti tunnustetuksi tutkimusyliopistoksi, jossa tehdään huippututkimusta sekä tekniikan ja biotieteiden
alallaettä ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten parissa. Yliopistossamme on 20 koulutusohjelmaa, jotka antavat opiskelijoille laaja-alaisen
perustan syventäviä erikoistumisopintoja varten. Meille on hyvin tärkeää kehittää jatkuvasti koulutusta ja parantaa sen laatua kuuntelemalla tarkkaan opiskelijoiltamme saatavaa palautetta ja seuraamalla työmarkkinoiden muutoksia.

Kansainvälistä
koulutusta
ruotsiksi
Sadan vuoden ajan Åbo Akademi
on tarjonnut laadukasta koulutusta
ruotsin kielellä.
Suomen pienempien yliopistojen joukkoon lukeutuva Åbo Akademi tarjoaa laajan kirjon oppiaineita. Åbo Akademissa opiskelijat voivat tuntea olonsa
kotoisaksi, opiskeluilmapiiri on hyvä ja yhteydet opiskelijoiden ja henkilökunnan
välillä toimivat hyvin.
Åbo Akademin pienuus on sen vahvuus. Opetuksessa voidaan joustavasti
kokeilla erilaisia opetusmenetelmiä, joita arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.
Aktivoivat opetusmenetelmät antavat opiskelijalle oikeanlaisia valmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin, myös sellaisiin, joita ei vielä ole. Ruotsinkielisyydestä huolimatta noin viidennes Åbo Akademin opiskelijoista on äidinkieleltään
suomenkielisiä.
Åbo Akademi on aina ollut luonteeltaan kansainvälinen ja se on jäsenenä muun muassa Coimbra-ryhmässä, johon kuuluu 40 vanhinta yliopistoa eri
Euroopan maista. Yliopisto toimii aktiivisesti niin Coimbra-ryhmässä kuin muissakin kansainvälisissä verkostoissa, jotta se voi tarjota opiskelijoille mahdollisuuden lähteä ulkomaille ja vastavuoroisesti ottaa vastaan muista maista tulevia opiskelijoita. Tällä hetkellä Åbo Akademissa on seitsemän kansainvälistä
maisteriohjelmaa, joissa opetusta annetaan englanniksi.

16

% opiskelijoista
suomenkielisiä

780

jatko-opiskelijaa

1000
kansainvälistä
opiskelijaa

80

maasta
opiskelijoita

Nauti! Et tule pettymään yliopistovalintaasi!
Tunsin heti ensimmäisen lukion
psykologian kurssin jälkeen, että psykologia on minun alani. Tässä vaiheessa en kuitenkaan tiennyt, että
sitä voisi opiskella Åbo Akademissakin – saati että sinne voi hakea, vaikkei äidinkieli olisikaan ruotsi! Kun ovet
suomenkielisiin yliopistoihin eivät
heti lukion jälkeen auenneet, aloin
pohtia toisia vaihtoehtoja. Kuullessani ÅA:n psykologian linjasta epäröin heti kielitaitoni riittävyyttä – olihan lyhyen ruotsin yo-kirjoituksistakin
kulunut jo 2 vuotta, ja suullinen osaamineni oli aivan onnetonta. Päätin kuitenkin tarttua itseäni niskasta kiinni,

ilmoittauduin avoimen yliopiston ruotsin kurssille ja preppasin kieltä puolisen vuotta yhdessä psykologian pääsykoemateriaalin kanssa. Panostus
kannatti ja kesäkuussa sainkin sähköpostiini tiedon opiskelupaikasta.
Olen ollut äärimmäisen tyytyväinen yliopistovalintaani. ÅA:n parhaita
puolia ovat mm. laadukas opetus,
pienet ryhmäkoot sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen läheinen
yhteistyö. Lisäksi opiskeluvuosien
varrella karttunut ruotsin kielen taito
tulee olemaan suuri valttikortti työelämässä.

Moni kuvittelee, että ÅA:ssa
opiskelu vaatisi täydellisen kielitaidon. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa: kieli tarttuu kyllä nopeammin
kuin uskoisikaan, oli lähtötaso mikä
tahansa. Ruotsi ei yläaste- ja lukioaikoina kuulunut minunkaan lempiaineisiini, mutta olen erittäin kiitollinen itselleni, että jaksoin opiskella
sitä, vaikkei aina olisikaan huvittanut. Lopulta ruotsin kieli tuli nimittäin
merkitsemään minulle mahdollisuutta
opiskella unelmieni alaa!
Eerika Heininen,
psykologia, Åbo Akademi

ANNIKA
Opiskelija
Åbo Akademi

”Ankkalampi” otti minut avosylin vastaan

Så klarar du dig som
finskspråkig i ankdammen
Eerikan vinkit

Minulle on aina ollut selvää, että
haluan opiskella kasvatustieteitä,
joten kaksikielisen taustani ansiosta
hain lukion jälkeen niin suomen- kuin
ruotsinkielisiin yliopistokoulutuksiin.
Åbo Akademin yleisen kasvatustieteen koulutuslinjalta tuli onnekseni
hyväksymiskirje heinäkuussa 2012.
Päätin alusta alkaen yrittää parhaani – mikä osoittautui hyväksi päätökseksi. Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden kirjoitukset olivat todennäköisesti melkoista luettavaa, ne
olisi varmasti voinut värittää punakynällä, mutta tekstit olivat osa oppimisprosessia. Tällä hetkellä kirjoitan pro
gradu -tutkielmaani enkä koe ruotsin kielen olevan juuri ollenkaan haastavaa. Kun parhaansa yrittää, silloin
myös oppii parhaiten! Totta kai onnistun edelleen käyttämään puhekie-

lessä etuliitteitä en ja ett väärin, mutta
parasta on, että kukaan ei välitä eikä
ole koskaan välittänytkään. Opiskeluympäristö on ollut erittäin kannustava
– ei virheisiin takertuva.
Aikaisemmin koin olevani enemmän suomenkielinen kuin ruotsinkielinen, mutta opiskeluvuosieni aikana
olen huomannut, etten osaa enää
kategorisoida itseäni. ”Ankkalampi”
otti minut avosylin vastaan ja nykyään
tunnen olevani osa sitä, vaikkakin katson perjantai-iltaisin Vain elämää tai
Sohvaperunoita. Hyvät sosiaaliset taidot ovat avaintekijä riippumatta siitä,
missä opiskelee tai miten käyttää enja ett-etuliitteitä.
Johanna Finström,
kasvatustiede, Åbo Akademi

• Uskalla avata suusi, vaikket olisikaan varma kieliopista tai sanamuodoista. Puhumaan oppii vain
puhumalla :)
• Käytä ruotsia myös vapaa-ajalla. Lue ruotsinkielisiä sanomalehtiä, katso ruotsinkielisiä ohjelmia,
kuuntele Yle X3M:iä tai käy kahvilla opiskelukavereidesi kanssa – näin kieli tarttuu entistä
nopeammin!

1. Aurajokiranta
2. Tonumäki
3. Kakskerranjärvi
En keksi mieluisampaa
tapaa viettää kesäiltaa kaupungissa kuin olla Aurajoenrannalla ystävien kanssa.
Illaksi kannattaa kiivetä
Tonttumäelle, josta voi
ihailla valojen valaisemaa
Turkua. Ja seuraavana
päivänä piknikille ja uimaan
Kakskerranjärvelle.

• Nauti! Et tule pettymään yliopistovalintaasi!

SEURAAMEITÄ

Johannan vinkit
• Ole sosiaalinen

aboakademi

• Yritä aina parhaasi
• Kun muut laulavat ruotsinkielistä snapsilaulua
tai Den Svenska Björnstammenin ”Vart jag mig i
världen vänder”, voit vain liikutella suutasi, jotta
muut luulevat, että osaat sanat. Kun olet tehnyt
tämän viisi kertaa, osaat kuudennella kerralla
laulaa mukana.

aboakademi
aboakademi

Koulutusohjelmat
KULTTUURIN, HISTORIAN
JA FILOSOFIAN
KOULUTUSOHJELMA
• filosofia
• historia
• kirjallisuustiede
• kulttuurianalyysi
• musiikkitiede
• sukupuolentutkimus
• taidehistoria
• uskontotiede
PSYKOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMA
• psykologia
LOGOPEDIAN
KOULUTUSOHJELMA
• logopedia
KIELTEN
KOULUTUSOHJELMA
• englannin kieli ja kirjallisuus
• ranskan kieli ja kirjallisuus
• ruotsin kieli
• saksan kieli ja kirjallisuus
• suomen kieli
• venäjän kieli ja kirjallisuus

TEOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMA
• teologia (exegetiikka,
kirkkohistoria,
käytännöllinen
teologia, uskontotiede,
systemaattinen teologia)

AINEENOPETTAJAN
KOULUTUSOHJELMA

LUOKANOPETTAJAN
KOULUTUSOHJELMA,
RUOTSIN KIELEN
KIELIKYLPY
• kasvatustiede

YLEISEN
KASVATUSTIETEEN JA
AIKUISKASVATUSTIETEEN
KOULUTUSOHJELMA
• yleinen kasvatustiede
• aikuiskasvatustiede

LASTENTARHANOPETTAJAN
KOULUTUSOHJELMA
• kasvatustiede
KIELIKYLPYLASTENTARHANOPETTAJAN
KOULUTUSOHJELMA
• kasvatustiede
ERITYISOPETTAJAN
KOULUTUSOHJELMA
• erityiskasvatustiede

KOTITALOUS- JA
KÄSITYÖTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
(AINEENOPETTAJA)

SOSIAALITIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
• kehityspsykologia
• sosiaalipolitiikka
TERVEYSTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
• hoitotiede
KAUPPATIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
• kansainvälinen markkinointi
• kansantaloustiede

• kauppaoikeus
• laskentatoimi
• organisaatiot ja johtaminen
• tietojärjestelmätiede

FARMASIAN
KOULUTUSOHJELMA
• farmasia
• lääkekehitysteknologia

YHTEISKUNTATIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
• informaatiotutkimus
• julkishallinto
• julkisoikeus
• kansantaloustiede
• kansainvälinen oikeus
• sosiologia
• valtio-oppi
• valtio-oppi ja joukkoviestintä
• yksityisoikeus

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN
KOULUTUSOHJELMA
• tietojenkäsittelytiede
• tietotekniikka

OIKEUSNOTAARIN
KOULUTUSOHJELMA
• oikeusnotaari
BIOTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
• biokemia
• solubiologia
• solu- ja molekyylibiotiede
• ympäristö- ja meribiologia

KEMIANTEKNIIKAN
KOULUTUSOHJELMA
• energiatekniikka
• luonnonmateriaalitekniikka
• prosessikemia
• prosessi- ja
systeemitekniikka
LUONNONTIETEIDEN
KOULUTUSOHJELMA
• fysiikka
• geologia
• kemia
• matematiikka

abo.fi/ansok

Oululainen Karoliina Rasimus on viihtynyt Diakin
viittomakielen tulkin
opinnoissa.
Yksi radiomainos voi saada paljon aikaan ihmisen elämässä.Niin kävi
24-vuotiaalle Karoliina Rasimukselle, joka kuuli radiosta Diakonia-ammattikorkeakoulun mainoksen viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksesta ja
haki opiskelemaan.
Kun hyväksymiskirje saapui,
Oulussa asuvaa nuorta naista odotti
muutto 600 kilometrin päähän Turkuun. Syksyllä 2017 alkoi Rasimuksen
opintojen viimeinen vuosi, ja hän on

viihtynyt Turussa ja Diakissa hyvin.
Vahva murre paljastaa, että juuret
ovat pohjoisessa: Rasimus on kotoisin Pudasjärveltä, ja ennen Oulua hän
asui lähikunnassa Muhoksella.

Opiskelua rennolla
fiiliksellä
Opiskelujen aloittaminen täysin
vieraassa kaupungissa ei ollut itsestäänselvyys. − Aluksi ajattelin, etten
uskalla lähteä Oulusta minnekään,
Karoliina Rasimus muistelee.
Hän rohkaistui, kun yksi oululaisista ystävistä päätti myös lähteä Turkuun. Muuton koittaessa ystävä yllättäen peruikin aikeensa. Rasimus lähti

Kuva: Kimmo Turtiainen

Pohjoisen tyttö
löysi paikkansa
Turusta

– Aina tulee uusia viittomia,
jotka pitää omaksua. Viittomakieli kehittyy koko ajan, viittomakielen tulkkauksen opiskelija Karoliina Rasimus sanoo.
Tämän viittoman merkitys on
ja pysyy; se on rakkaus.

Turkuun yksin, vaikka ei tuntenut kaupungista ketään.
Opiskeluryhmällä on ollut iso merkitys uudessa kaupungissa viihtymiselle. Opiskelijat tulevat hyvin juttuun,
vaikka ikähaitari on laaja.
− Fiilis on rento ja ryhmäytymiseen
on panostettu. On saanut tehdä virheitä, joille on sitten yhdessä naurettu
ja menty eteenpäin, Rasimus kertoo.

Vilkas opiskelijaelämä
opiskelun vastapainona
Viittomakielen ja tulkkauksen
opiskelijoilla on kaksi vuotta yhteisiä
opintoja, joiden jälkeen suuntaudutaan joko viittomakielen tai puhevam-

Avoimen väylän kautta
tutkinto-opiskelijaksi
Humakin Turun yksikön kulttuurituottajaopiskelijan Joakim Keurun
tie korkeakouluopiskelijaksi on kulkenut avoimen ammattikorkeakoulun
väyläopintojen kautta. —Vinkkini korkeakouluopinnoista haaveileville on,

Miksi valitsin
Yrkeshögskolan
Novian?

diak.fi/
yhteishaku

KOULUTUSTARJONTA
TURUSSA:
Humakin opiskelijoiden yhteishaun aikana toteuttama meemi. Kuvassa vasemmalta: Lauri Kuiko,
Miikka Laaksonen, Aku Eerola ja Tiina Kivimäki.

että mikäli et onnistu valintakokeessa
ensimmäisellä kerralla, kannattaa harkita väyläopintoja avoimessa
ammattikorkeakoulussa”, Keuru
toteaa. Joakim opiskeli yhteensä 60
opintopisteen edestä kulttuurituottaja (AMK) opintojaksoja Humakin
avoimessa ammattikorkeakoulussa
ja pääsi erillishaussa opiskelemaan
alaa, josta haaveili.

Digikampus lisää
opiskelijan vaihtoehtoja

• kulttuurituottaja (AMK)
• yhteisöpedagogi (AMK)

humak.fi

Humakissa voi opiskella yhteisöpedagogiksi tai kulttuurituottajaksi
myös digitaalisesti. Paikasta riippumattomat monimuotokoulutukset
koostuvat verkko-opinnoista, jotka
sisältävät vuorovaikutteisia webinaareja, ryhmätyöskentelyä, itsenäisiä
oppimistehtäviä ja harjoitteluita.
Teksti: Tuula Johansson

Kia Partanen
Valitsin ruotsinkielisen ammattikorkeakoulun ylläpitääkseni ja kehittääkseni
ruotsinkielen taitojani. Olen taustaltani täysin suomenkielinen ja ennen opintojani osasin ruotsia arkipäiväisten keskustelujen verran, enemmän tai vähemmän kankeasti. Halusin haastaa itseni, oppia lisää kieltä ja ylläpitää jo hallitsemiani taitoja, johon sain täydellisen tilaisuuden opiskelujen kautta. Opiskelu vieraalla kielellä jännitti aluksi, mutta tottuminen sujui suhteellisen nopeasti.
Novia oli minulle luonnollinen valinta eri vaihtoehdoista. Tähtäsin tradenomi-tutkintoon, jossa opinnot suoritetaan käytännönläheisesti erilaisten projektien parissa. Novia tarjoaa myös mielenkiintoisen paletin erilaisia vaihto-opiskelu- ja työharjoittelumahdollisuuksia ympäri maailmaa. Noviassa pääsen
toteuttamaan oppimaani teoriaa oikeassa työelämässä ja luomaan sitä kautta
suhteita tulevaisuuttani varten.

Rosanne Parikka
Rosanne Parikka

Olen käynyt päiväkodin, ala-, ja yläasteen ruotsin kielikylpyluokalla joten
sitä kautta ruotsin kieli on ollut enemmän ja vähemmän elämässäni koko ajan.
Lukion jälkeen pohdin pitkään minne haluaisin opiskelemaan ja kun kuulin
Novian terveydenhoitajakoulutuksesta innostuin välittömästi koska halusin jatkaa
uudelleen opiskelua ruotsiksi. Pidän ruotsin kielestä ja sen osaaminen on itselleni tärkeää. Lisäksi haaveilen työskentelystä Tukholmassa joten opinnot ruotsiksi antavat hyvän pohjan sille ja kielen kanssa ei tule olemaan ongelmia. Kuitenkaan en ole kaksikielinen niinkuin kaikki luokkatoverini joten koulunkäynti ei
aina ole ollut helppoa. Opiskelu on vaatinut minulta kaksinkerroin työtä, mutta
uskon että kaksikielisyydestä on ainoastaan hyötyä. Sen olen huomannut jo harjoittelupaikoissani.

• tulkki (AMK),
asioimistulkkaus

Kuva: Emilia Reponen

soa. Oikeasti toteutettavan markkinointitempauksen avulla harjoitellaan työelämätaitoja, joita yhteisöpedagogi tarvitsee työskennellessään
vaikkapa järjestöissä. Tämä oli jo kolmas vuosi, kun me toteutamme tällaista kampanjointia täällä Turussa,
kertoo Humakissa lehtorina työskentelevä Anna Pikala.

• tulkki (AMK), viittomakieli
ja tulkkaus

Teksti: Maiju Torkkeli

Humak on
tekevien ihmisten
yhteisö
Opiskelu Humakissa on käytännönläheistä ja yhteisöllistä. Esimerkiksi
yhteishakukampanjointia on toteutettu todellisten asiantuntijoiden voimin. Humakin Turun opiskelijat saivat edellisessä yhteishaussa tehtäväkseen markkinoida Turkua ja Humakissa
opiskelua eri kanavissa. Opiskelijoiden
tekemiä videoita ja sosiaalisen median
postauksia on katsottu tuhansia kertoja.
Humakin verkkosivujen ja sosiaalisen median palveluiden (Instagram,
YouTube ja Facebook) lisäksi opiskelijat toteuttivat erilaisia sissimarkkinointitempauksia kirjastossa, kouluissa,
kaduilla ja toreilla
—Tämä oli osa opiskelijoiden yhteisöviestintä ja markkinointi -opintojak-

KOULUTUSTARJONTA
TURUSSA:

maisten tulkiksi.
Erilaisissa paikoissa tehdyt harjoittelut auttavat hahmottamaan, mihin
haluaa suuntautua. Rasimukselle
valinta oli heti selvä: hän haluaa viittomakielen tulkiksi.
Opiskelujen vastapainoksi Turussa
järjestetään paljon opiskelijatapahtumia. Yhdeksi suosikikseen Rasimus
mainitsee Turun AMK:n järjestämät
Keltanokkabileet. Turussa on Rasimuksen mukaan kaiken kaikkiaan
vahva opiskelijahenki.
− Oululaisen näkökulmasta
Turussa opiskelu on aika ihanaa!

KOULUTUSTARJONTA
TURUSSA:
•
•
•
•
•

tradenom (YH)
hälsovårdare (YH)
sjukskötare (YH)
socionom (YH)
sjökapten (YH)

• sjukskötare-, hälsovårdare-,
barnmorska-, socionom-,
bioanalytiker-,
röntgenskötare (högre YH)
• Bachelor of Marine
Technology
• Master of Business
Administration/Culture
and Arts/Hospitality
Management

Kia Partanen

• Master of Engineering/
Master of Marine
Technology

novia.fi

Turkulaisilla suursitseillä opiskelijat juhlivat yhdessä kauppatorin yössä ja esittelivät
opiskelijakulttuuria turkulaisille.
Kuva: Juha Laurila.

Opiskelijajärjestöjen
kaupunki
Kuva: Frida Maria Pessi

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on Turun yliopiston opiskelijoiden
edunvalvonta- ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija automaattisesti kuuluu. Vaikuttavan edunvalvonnan lisäksi TYY
järjestää tapahtumia vapusta vuosijuhliin ja avajaiskarnevaaleista Porthanin
päivään.
”TYY on opiskelijoiden yhteinen ja itse muodostama äänitorvi kampuksella
ja kaupungissa. Pidämme huolta edunvalvonnastasi ja mahdollistamme opiskelijakulttuurin säilymisen vireänä. Ylioppilaskunta toimii demokraattisesti: päätökset teemme me, opiskelijat. Haluamme tehdä opiskeluajasta mahdollisimman sujuvaa ja hauskaa - eli parasta mahdollista.”
Miika Tiainen
hallituksen puheenjohtaja 2017
tyy.fi
Avajaiskarnevaaleilla Turun yliopiston opiskelijat, järjestöt ja henkilökunta tutustuvat toisiinsa heti
syksyn alussa.

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS)
Åbo Akademis Studentkår för Åbo Akademis studerandes 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.”
Kuva: Ken Snellman

Pontus Lindroos
styrelseordförande 2017
studentkaren.fi

Slutet på sommaren firas med Lilla Wappen. Då vänds studentmössorna ut och in för vinterförvaring. // Lilla Wappen juhlistaa kesän loppua. Silloin ylioppilaslakit käännetään väärinpäin ja jätetään
talvisäilytykseen.

Turun ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta – TUO

Kuva: Sampo Pihlaja

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO on Turun ammattikorkeakoulun oma opiskelijayhteisö, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena ja edunvalvojana. Opiskelijakunta TUO myös järjestää monipuolisia tapahtumia pitkin
vuotta.
”Opiskelijoilta, opiskelijoille. Yksin on vaikea taistella, mutta yhdessä
olemme voimakkaita! Opiskelijakunta tekee työtä paremman opiskelun ja edunvalvonnan eteen.”
Jukka-Pekka Salmela
hallituksen puheenjohtaja 2017
opiskelijakunta.net

AMK-vuoden suurimmat opiskelijabileet ovat heti lukuvuoden alussa järjestettävät Keltanokkabileet.

Korkeakoulujen
yhteishaku
14.3.–28.3.2018
Ammattikorkeakouluihin haku myös
syksyllä 5.-19.9.2018.
Lisätietoja: opintopolku.fi ja
korkeakoulujen omat nettisivut.

Opiskelijaedut, harrastukset ja
tapahtumat löydät osoitteesta

turku.fi/
opiskelijakaupunki

Kuva: Minna Kankare

StudyinTurku				 studyinturku

