
Suomen paras
opiskelijakaupunki!

Turussa tapahtuu
24/7

Kuusi korkeakoulua,
yli 170 koulutus-
vaihtoehtoa



1229
piispanistuin Turkuun

1640
Suomen 1. yliopisto

Turku on Suomen paras ja innostavin opiskelijakaupunki! Kuudessa korkea-

koulussa opiskelee noin 40 000 opiskelijaa, jotka näkyvät ja kuuluvat kansain-

välisen kaupungin katukuvassa. Monipuolisen koulutustarjonnan lisäksi 

 Turussa on muutakin houkuttelevaa. Asuminen on kohtuuhintaista ja kaupunki 

on käveltävän tai pyöräiltävän kokoinen. Keskustan jokivarsi sykkii elämää ja 

kaupungin edustalta aukeaa ainutlaatuinen saaristo. Turulla on ison kulttuuri-

kaupungin sielu pikkukaupungin helpoissa puitteissa.
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turku.fi/opiskelijakaupunki -sivustolta löydät tietoa vapaista 
opiskelija-asunnoista sekä opiskelijaetuja kahviloihin, ravintoloihin, 
kauppoihin, liikuntapaikkoihin jne.!

Turussa opiskelija 
on myös vaikuttaja

Turun kaupunki haluaa kehittää  aluetta 
yhdessä sen asukkaiden kanssa. Myös 
opiskelijoiden tuoreita ajatuksia, ideoita ja 
kehitys ehdotuksia kuunnellaan.  
Esimerkiksi Kupittaan kampuksen kehittä-
miseksi on pidetty Turku Kampus  Upgrade 
-ideakilpailu, jossa voittajaksi valittiin 
 Taikaviitat – älykkäät opasteet.

Lähitulevaisuudessa Turkuun on syntymässä Suomen suurin korkeakoululaisten yhteisö. Kun ammattikorkeakoulun kampus aukeaa vuonna 2019  Kupittaalla, 
 vaikuttaa pienellä alueella 40 000 korkeakoulun opiskelijaa tai työntekijää. Kupittaan kampuksen suurena vahvuutena tulee olemaan sen moninaisuus. Lääke-
tieteilijät ja sote-ammattilaiset kohtaavat niin tekniikan ja liiketalouden osaajia kuin humanisteja ja taiteentekijöitäkin. Kulttuurit sekoittuvat ja luovat uusia merki-
tyksiä maailmaamme. 

Kupittaan kampus 
on Suomen suurin
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Kulttuurin, tapahtumien, festareiden ja hyvän ruuan kaupunki
Suomalainen kulttuuri käytännöllisesti katsoen keksittiin Turussa, ja kulttuuritarjonta on edelleen kaupungin kokoon nähden 
huimaa. Teatteria on suomeksi ja ruotsiksi, ja museotarjonta kattaa laajan spektrin arkeologiasta nykytaiteeseen, meren-
kulkuun ja musiikkiin. Myös Turun Filharmoninen orkesteri yllättää monipuolisella tarjonnallaan. Logomo kuuluu keikkoi-
neen ja elokuvakerhoineen kaupungin vilkkaimpiin kulttuurikeskittymiin. 

Turkua voi kutsua myös Suomen festivaalipääkaupungiksi. Lähes joka viikonlopulle riittää musiikki, teatteri-, kuva taide-, 
urheilu-, ruoka- ja elokuvafestivaaleja. Kesäinen Ruisrock on legenda, DBTL klassikko, Turku Jazz on Suomen  toiseksi 
vanhin jazzfestivaali ja Flame Jazz tuo Turkuun parhaita kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja talvikaudella. Klassinen 
musiikki soi alkukesästä Naantalin musiikkijuhlilla ja loppukesästä Turun Musiikkijuhlilla.

Eikä unohdeta myöskään Turkuunkin kotiutuneita Ravintolapäiviä, aivan mainioita Kaupunginosaviikkoja, Silakkamark-
ki noita, Saaristolaismarkkinoita, Joulumarkkinoita ja lokakuisia Food & Fun -festivaaleja. Ja näiden päälle on tietysti vielä 
opiskelijoiden omat kinkerit, joita riittää tasaiseen tahtiin ympäri vuoden.

Kun haluat kaupungille syömään, tarjontaa löytyy! Blanko, Ludu, Mami, Smör, Tårget, Kaskis, Karu Izakaya... Maan 
parhaimpia ravintoloita, kahviloita ja baareja löytyy monesta kadunkulmasta. Kahvihifistelijä suuntaa Café Artiin. Ja sitten 
on tietysti Hese. Hesburger perustettiin Turussa – täällä olet paprikamajoneesin lähteillä!
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Paikallista designia, kierrätyslöytöjä

Turussa on ison kaupungin ostosmahdollisuudet monine kauppakeskuksineen 
ja tavarataloineen. Kauppakeskus Hansa on keskellä kaupunkia,  Skanssi 
 Helsingintien varressa. Raision puolella on Mylly, jonka vieressä on opiskelija-
sisustamisen klassikko Ikea. Jos dekoreeraat mieluiten kierrättämällä, suuntaa 
johonkin Turun lukuisista kirpputoreista, kierrätyskeskuksista ja second hand 
-liikkeistä.

Turkulainen nuori design on ollut nousussa jo pitkään. Freesejä paikallisia 
vaatteita ja sisustustuotteita voit ostaa mm. Turku Design Now! -myymälöistä. 
Keväisin järjestettävä Turku Design Festival tuo uuden suunnittelun kaupun-
kiin. Uuden polven paikallista designia myydään myös ainakin  RCM-kaupassa 
Rauhankadulla.

3 YÖTÄ  
OPINTO- 
TUKEEN...
Ilmaisia huveja Turussa!
 
1. Pääkirjastokortteli
Hienoa arkkitehtuuria, joka 
päivä auki. Nettiyhteys, 
lehdet ja kirjat – sekä tietysti 
lukurauha.

2. Kupittaanpuisto
Turun oma Central Park, 
jonka nurmille mahtuu olei-
lemaan 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
Kaunis reitti Aurajoen 
rannoilla vie mm. Koroisten 
ristin ohi. Risti merkkaa pai-
kan, jolla 1100-luvulla sijaitsi 
Turkua edeltänyt kaupan, 
uskonnon ja hallinnon 
 keskus, ”alku-Turku”. 

5. Föriajelu
Ilmaisia risteilyjä ympäri 
vuoden! Yli sata vuotta van-
ha kaupunkilossi liikennöi 
Aurajoen itä- ja länsirannan 
välillä Martin kaupungin-
osan ja Kakolanmäen 
kohdalla.

BENJAMIN, 20
1. Baltic Jazz
2. Jokiranta
3. Ruisrock
4. Turun saaristo

Turun jokiranta on upea ja 
varsinkin kesällä fiilis on kuin 
ulkomailla. Turusta löytyy 
Suomen parhaat ravintolat, 
upeita vanhoja rakennuksia 
ja lumoava saaristo. Olen 
ylpeä siitä, että olen syntynyt 
Turussa!

2011
Euroopan  

kulttuuripääkaupunki

11
ravintolalaivaa

21
Hesburgeria

40
tuhatta opiskelijaa

187
tuhatta asukasta

Koko Turku liikkuu

Turku tunnetaan jääkiekosta ja jalkapallosta, mutta isossa  kaupungissa on 
mahdollista harrastaa käytännöllisesti katsoen mitä tahansa. Seuroja, hal-
leja ja saleja riittää, ja opinahjoilla on tarjota opiskelijoilleen niin ryhmä-
liikuntaa, joukkuelajeja kuin salivuorojakin. Tarjonta on todella  monipuolista. 
Opiskelijakor tilla voit saada alennusta myös kuntokeskusten kuukausi-
maksuista. Turussa olet Paavo Nurmen kotikaupungissa, jossa on  monta 
hyvää juoksutapah tumaa. Naisten Kuntovitonen juostaan toukokuussa, 
Paavo Nurmi  Marathon kesä-heinäkuun vaihteessa ja Ruissalo juoksut 
syyskuussa. Muista myös Pekka Hyysalon luotsaama Fight Back Run 
syyskuussa ja Turku Triathlon  Weekend elokuussa.

Puuttuuko pyörä? 

No lainaa kirjastosta.

Turun pääkirjastosta voit  lainata 
 fil  larin. Pyöräilyreitin suunnittelet 
 näp pärästi vaikka Fölin reittioppaalla: 
reittiopas.foli.fi

Hyppää Fölin kyytiin
Föli-busseilla kulkeminen on  helppoa 
ja edullista kuuden kunnan yhtei-
sellä alueella. Turussa, Kaarinassa, 
 Raisiossa, Naantalissa, Liedossa ja 
Ruskolla on voimassa sama lippu ja 
yksi hinta matkan pituudesta ja vaih-
tojen määrästä riippumatta.

Turussa on
6 korkea-
koulua

Turun 
yliopisto 

Åbo 
Akademi

Turun 
AMK 

Diakonia-
AMK

Yrkeshög-
skolan 
Novia

Huma-
nistinen 

AMK

6 400 
korkeakoulu-
tutkintoa  
vuodessa (2014)

40 000 
korkeakoulu-
opiskelijaa 
(2016)

24 hehtaaria 
virkistys- ja urheilu-
mahdollisuuksia 
Kupittaanpuistossa

170 
kouluttautumis-
vaihtoehtoa (2015)

1 tunnin 
matka 
Kupittaalta Helsinkiin 
junahankkeen 
toteutumisen jälkeen



1.
suomenkielinen

yliopisto

7
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!
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”Lukiossa olin kiinnostunut filosofiasta ja psykologiasta, mutta ohjelmointikurs-
silla päätin ex tempore, että tämä poika lähteekin opiskelemaan tekniikkaa eikä 
humanismia. Alumnipäivässä kuulin, että yliopistossa voi opiskella tietotekniik-
kaa, diplomi-insinöörilinjalla. Tämä oli juuri se minun juttu, joka kolahti heti.

Hakuvaiheessa harkitsin useita vaihtoehtoja, mutta päädyin lopulta Turun 
yliopistoon ja en voisi olla tyytyväisempi. Opettajat ja luennoitsijat ovat tääl-
lä todella mukavia ja päteviä. Opiskelijoiden kesken on hyvä henki ja kaikkien 
kanssa voi mennä juttelemaan.”

”Parasta yliopisto-opiskelussa on sen vapaus, ja Turun yliopiston humanistisen 
tiedekunnan monipuolista tarjontaa hyödyntäen voinkin vaivatta koota mielei-
seni tutkintokokonaisuuden. Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella opiskelija voi 
halutessaan osallistua tieteen tekemiseen opintojen alusta alkaen.

Ammattitaitoiset opettajat luovat Yliopistonmäelle kannustavan ilmapiirin, 
ja luentosalin ulkopuolella ylioppilaskunnan aktiiviset aine- ja harrastusjärjes-
töt estävät tylsistymisen. Kampuksemme on paitsi mukavan kompakti, myös 
kävelymatkan päässä keskustasta ja useista opiskelija-asuntokohteista.”

Mikä opiskelussa on parasta?

IIDA VIRTANEN
suomen kieli ja suomalais- 

ugrilainen kielentutkimus

Tositarinoita Turun yliopistosta -somettajat vastaavat:

Miksi valitsit Turun yliopiston?

TIJAM MORADI
tietotekniikka

Tositarinoita Turun yliopistosta
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LUE JA SEURAA
 utu.fi/tositarinoita



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

Koulutustarjonta tiedekunnittain

• Sukupuolentutkimus
• Suomen kieli ja suomalais-

ugrilainen kielentutkimus  
• Kulttuurituotanto ja 

maisemantutkimus (Pori)

KASVATUSTIETEIDEN 
TIEDEKUNTA
• Kasvatustieteiden 

koulutus: kasvatustiede, 
aikuiskasvatustiede ja 
erityispedagogiikka

• Luokanopettajan koulutus   
• Käsityön aineenopettajan 

koulutus (Rauma)
• Lastentarhanopettajan 

koulutus (Rauma)
• Luokanopettajan koulutus 

(Rauma)

LÄÄKETIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA
• Hammaslääketiede 
• Lääketiede
• Hoitotiede
• Biolääketiede

MATEMAATTIS-
LUONNONTIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA
• Biokemia 
• Biologia
• Biotekniikka
• Fysikaaliset tieteet
• Geologia
• Kemia
• Maantiede
• Matematiikka ja tilastotiede
• Tietojenkäsittelytieteet
• Tietotekniikka

OIKEUSTIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA
• Oikeustiede

TURUN 
KAUPPAKORKEAKOULU
• Laskentatoimen ja  

rahoituksen tutkinto-
ohjelma

• Markkinoinnin ja 
arvoketjujen johtamisen 
tutkinto-ohjelma

• Kansainvälisen johtamisen 
ja yrittäjyyden tutkinto-
ohjelma

• Taloustieteen tutkinto-
ohjelma

• Liiketoimintaosaamisen 
tutkinto-ohjelma (Pori)

YHTEISKUNTATIETEELLINEN 
TIEDEKUNTA
• Filosofia
• Logopedia
• Poliittinen historia ja  

valtio-oppi
• Psykologia
• Sosiaalitieteet: 

sosiaalipolitiikka, sosiologia, 
taloussosiologia

• Sosiaalityö

ERKKO, 27
Opiskelija 
Kasvatustiede,
Turun yliopisto

1. Aurajoen ranta
2. Tintå
3. Ruissalon Saaronniemi

Turun jokiranta on ihan 
mieletön - ravintola- ja 
kahvilaskene sekä maisemat 
ovat omaa luokkaansa. 
Sijainti rannikolla saariston 
läheisyydessä sekä 
akateeminen ilmapiiri 
ovat Turun ehdottomia 
vahvuuksia.

100
eri kansallisuutta

80
maassa vaihtokohteita

130
oppiainetta

20
tuhatta opiskelijaa

Choose Your Futuren idea syntyi 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
yliopistonlehtori Ulla Hakalan ja Joni 
Salmisen markkinoinnin kurssil-
la. Opettajat haastoivat opiskeli-
jat Yhdysvaltain ulkoministeriön ja 
Facebookin järjestämään kilpailuun, 

Markkinoinnin kurssilla syntynyt
Choose Your Future poiki yrityksen

 utu.fi/hae
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Turvapaikanhakijoiden kotouttamista tukevan sovelluksen idea oli niin hyvä, että 
opiskelijat eivät malttaneet hylätä sitä. Syntyi kuuden opiskelijan yritys, joka tekee 
bisnestä ja tähtää parempaan maailmaan.

”Opiskelu yliopistossa vastaa melko hyvin aiempia kuvitelmiani: paljon työ-
tä, huomattavasti itsenäisempää kuin lukiossa – ja toisaalta myös paljon mie-
lekkäämpää. Opiskelumotivaatio on korkeammalla kuin koskaan, koska tiedän 
opiskelevani ammattiin, jonka parissa haluan tehdä töitä. Ihaninta opiskelussa 
on, kun saa itse aikatauluttaa opiskelunsa ja opiskella – tietyissä rajoissa – juuri 
sitä mitä haluaa, missä haluaa ja milloin haluaa. 

Turku on todella tunnelmallinen kaupunki, harrastusmahdollisuudet ovat hui-
keat, olen saanut paljon uusia ihania ystäviä. Opiskelun aloittaminen Turun yli-
opistossa oli yksi elämäni parhaista päätöksistä.”

HETA HOVI 
oikeustiede

Onko opiskelijaelämä vastannut odotuksiasi?

jossa haettiin ratkaisuja radikalisoi-
tumisen ennaltaehkäisyyn. Samaan 
aikaan Suomeen saapui ennätys-
määrä turvapaikanhakijoita. Yhdessä 
tilanne innosti kurssilaiset luomaan 
mobiilisovelluksen, jonka johtoajatuk-
sena oli helpottaa ihmisten liittymistä 

osaksi yhteisöä ja näin ollen vähentää 
syrjäytymistä.

Opiskelijat loivat sovelluksen ja 
antoivat sen turvapaikanhakijoiden 
käyttöön. Kieliversioita oli useita, ja 
kiitoksia sateli. Choose Your Futu-
re voitti Facebook Global Digital 

Challengen ja pääsi esittelemään 
hankettaan Yhdysvaltain hallinnol-
le. Myöhemmin ryhmä sai kutsun 
myös YK:n yleiskokousviikon Rauha 
ja turvallisuus -osioon esittelemään 
toimintaansa.

– Kokemustemme sekä erittäin 
hyvän palautteen jälkeen ajattelimme, 
että Choose Your Future on niin hie-
no asia, ettei sitä saa unohtaa. Mie-
timme eri vaihtoehtoja: jatkammeko 
hyväntekeväisyytenä, jonkin järjestön 
alla vai yrityksenä. Päädyimme yrityk-
seen, sillä sitä kautta voimme panos-
taa kunnolla toimintaan, ja saada 
aidosti yhteiskunnallista vaikuttavuut-
ta aikaan, yrittäjä ja opiskelija Susan-
na Lahtinen sanoo.

Yrityksen takana on kuusi opiskeli-
jaa ja yrittäjää: Lahtinen, Hanna Aho, 
Joonas Lyytikäinen, Mikael Orpana, 
Katerina Panina ja Matti Sahi. Ensim-
mäiseksi asiakkaakseen he saivat 
Turun yliopiston, joka on ostanut 
yritykseltä MyMobileTutor-sovelluk-
sen alkuvuodesta 2017 saapuneille ja 
syksyllä 2017 opintonsa aloittaville. 

Bisneksen rinnalla yrittäjiä kuljet-
taa ajatus paremmasta maailmasta, 
jossa jokainen löytäisi oman yhtei-
sönsä. Parhaimmillaan palvelu estää 
yksinäisyyttä ja eriytymistä. – Meillä 
on vahva halu tehdä yhteiskunnalli-
sesti vaikuttavaa työtä ja auttaa ihmi-
siä elämässään eteenpäin, Lahtinen 
sanoo.

”Yhteishenki on lääkiksen suola. Jokaista onnistumisen ja epätoivon hetkeä on 
jakamassa 150 kurssikaveria, jotka tietävät täsmälleen, mistä puhun, kun ker-
ron, etten taaskaan onnistunut näkemään sydämen nelilokeronäkymää ultra-
äänellä. 

Upeimpia hetkiä ovat olleet itsensä voittamisen hetket ja kohtaamiset poti-
laiden kanssa – kun kanyyli on mennyt paikalleen vaikeaan suoneen tai kun on 
saanut kuulla yli 90-vuotiaan potilaan koko elämäntarinan. Lääkisopinnot ovat-
kin uskomaton sekoitus luennoilla opittavaa teoriaa, käytännön työtä sairaalas-
sa, ennen kokematonta yhteishenkeä ja todella vilkasta vapaa-ajanohjelmaa.”

Millaista on opiskelijan arki?

KRISTA YLÖNEN
lääketiede
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9300
opiskelijaa

2350
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  opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan eli monimuotoisiin ja työ-

elämään linkittyviin opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin. Lisäksi yrittäjyys ja 

kansain välisyys ovat Turun AMK:ssa jokapäiväistä toimintaa. 

Meillä teet ammatillisista haaveistasi totta. 
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Turun AMK on ammatti-
korkeakoulu, joka on aktii-
visille varsinaissuomalai-
sille hyvinkin tuttu. AMKin 
opiskelijoihin törmää joka 
paikassa. Esimerkiksi 
Ruisrockissa.

Ympäristötietoisuutta 
vessan pöntöltä
– Köyhimmissä maissa vessat ovat 
vain reikiä maassa, eikä silloin ole min-
käänlaista yksityisyyttä.  Ruisrockissa 
toteutetussa kuivakäymälässä sei-
nät olivat lasia, joten sieltä näki suo-
raan ulos. Ulkoa ei kuitenkaan näh-
nyt sisälle. 50 000 ihmisen edessä sai 
kuitenkin fiiliksen siitä, miltä voi tuntua 
olla pöntöllä kehitysmaassa, resurssi-
tehokas liiketoiminta -tutkimusryhmän 
vetäjä Piia Nurmi kertoo.

#Rockhuussin lisäksi Turun AMK:n 
opiskelijat olivat mukana suunnitte-
lemassa ja toteuttamassa festivaali-
alueelle monivuotisia kierrätyskalustei-
ta sekä roskien hyötykäyttöä.
– Viime kesänä mukana oli esimerkiksi 
sairaanhoitoalan ja  energia- ja ympä-
ristötekniikan opiskelijoita. Yhteis-
työ sujui hienosti, ja ensi kesänä jat-
kamme Ruisrockin ympäristö ohjelman 
kanssa energian talteen ottoon liittyväl-
lä projektilla, kertoo  Nurmi.

– Projektimainen työote ja aidot 
työelämäkontaktit ovat saaneet kii-
tosta opiskelijoilta. On hienoa seura-
ta kuinka valtavasti opiskelijat oppi-
vat, kun he saavat vastuuta ja koke-
vat tekevänsä tärkeää työtä. Tulevai-
suudessa toivottavasti vielä suurempi 
osa opinnoista voidaan toteuttaa yri-
tysten ja hankkeiden toimeksiantoina. 

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuo-
let, muistuttaa Nurmi.

Taidealan opintoja Turussa 
– ja tietenkin myös 
Ruisrockissa
Turun AMK:n Taideakatemian opis-
kelijat ovat olleet jo  vuosia mukana 
toteuttamassa Ruisrockin alueohjel-
maa. Viime kesänä sirkusryhmä seik-
kaili festarikansan seassa ja hullutteli 
esimerkiksi jonotteluviihteellä.  Lisäk-
si alueella oli useita  Taideakatemian 
opiskelijoiden installaatioita. 

Markkinointimateriaaleja toteutet-
tiin liiketalouden ja media-alan opis-

kelijoiden voimin. ”Innostava työ-
ympäristö”, he kertoivat.

Katso videoita Ruisrockista 
 Youtube-kanavaltamme: 
youtube.com/TurunAMK 

Joka vuosi amkilaisia on työharjoitte-
lussa tai töissä Ruisrockissa, kaupun-
gin eri tapahtumissa, eri alojen liikkeis-
sä, ravintoloissa, autokorjaamoissa, 
kuntosaleissa – niin, vähän missä vain. 
Turun AMK:n opiskelijoita on tuhansia 
ja valmistuneita on työllistynyt alueelle 
toinen mokoma. Tule messiin! 

Turun AMK on tehnyt Ruisrockin 
kanssa yhteistyötä jo monena kesänä. 
Opiskelijat ovat saaneet toteuttaa eri-
laisia projekteja festivaalin yhteydessä 
osana opintojaan. Mielikuvitus ei ole 
asettanut rajoja.

Viime kesänä Ruisrockissa suurta 
huomiota herätti #Rockhuussi. Perin-
teisten bajamajojen rinnalle raken-
nettiin aivan uudenlainen käymälä. 
#Rockhuussi oli festivaalialueen lasi-
seinäinen kuivakäymälä, jonka ideoin-
nissa ja toteutuksessa AMK:n opiske-
lijat olivat mukana alusta lähtien. Kui-
vakäymälä antoi festivaalin kävijöille 
 tuntumaa kehitysmaiden olosuhteisiin.

Näinkin voit 
opiskella

Festarikävijä kokeilee, näkeekö #Rockhuussiin sisään.
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Kiinnostaako kiertotalous? 
Teemaan liittyviä opintoja voit suorittaa 
mm. näissä koulutuksissa:
turkuamk.fi/energia-ja-ymparisto-
tekniikka
turkuamk.fi/prosessi-ja-materiaali-
tekniikka



Insinöörejä tarvitaan!
Varsinais-Suomen meri- ja 
metalli teollisuus on nyt nos-
teessa, ja työntekijöiden tarve 
on monin kertaistumassa. Kaik-
kine heijastus vaikutuksineen 
puhutaan jopa 30 000 henkilön 
työllisyysvaikutuksesta vuo-
teen 2025  mennessä. 

Erityisesti alueelle  tarvitaan 
osaavia insinöörejä – niin laiva- 
alan kuin muidenkin teknisen 
alojen osaajia. Turun  AMK:ssa 
voit tällä hetkellä  opiskella 
 tekniikan ja liikenteen alan 
AMK- tai YAMK-tutkinnon yli 15 
eri koulutuksessa, ja tavoittee-
na on lisätä koulutusta tulevi-
na vuosina. 

JENNI, 24
Opiskelija, liiketalous 
Turun ammattikorkeakoulu

1. Kupittaan puisto
2. Blanco
3. Turun pääkirjasto

Turku on paras opiskelu
kaupunki, koska täällä on 
aina jotain tekemistä, ja 
opiskelijoille suunnattuja 
tapahtumia on joka viikko. 
Turku on myös täynnä ihania 
kahviloita ja ravintoloita, 
varsinkin Aurajoen varrella ja 
Hämeenkadulla.

AMK-tutkinto kokonaan verkossa!

...

AMK-tutkinto
kokonaan verkossa? 

Turun AMK:ssa alkaa 
syksyllä 2017 kolme 
uutta koulutusta, joissa 
AMK-tutkinnon voi suo-
rittaa miltei kokonaan 
verkossa opiskellen. 

Verkko-opintoina voit  opiskella 
sosionomiksi tai  tradenomiksi 
 International Business- ja media-
tuotanto-koulutuksissa. 

Kaikkiin Turun AMK:n koulutuk-
siin sisältyy nykyään verkko- opiskelua 
lähiopetuksen ohella, mutta nämä 
koulutukset eroavat muista siten, että 
tutkinnon voi todella opiskella koko-
naan verkko-opintoina. Ainoastaan 
koulutukseen sisältyvät mahdolliset 
intensiivijaksot sekä harjoittelut toteu-
tuvat lähiopetuksena tai harjoittelu-
paikassa. 

Verkko-opinnot soveltuvat hyvin 
esimerkiksi sellaisille henkilöille, joil-
la ei ole mahdollisuutta muuttaa Tur-
kuun opiskeluiden ajaksi. Opiskelu on 
mahdollista myös työn ohessa, sillä 

verkko- opintoja on mahdollista suo-
rittaa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Töihin sosiaalialalle? 
Sosionomina voit työskennellä 
erilaisissa sosiaalihuollon neuvonta-, 
ohjaus- ja kasvatustehtävissä tai 
palveluyksiköiden kehittämis-, 
johto- ja esimiestehtävissä. Alalla on 
hyvä työllistymistilanne. Sosionomi 
(AMK) -verkko-opinnoissa voit 
erikoistua lastensuojelu- tai 
aikuissosiaalityöhön. 

Kiinnostaako tuottajan 
työt?
Mediatuotannon verkko-opinnoista 

voit valmistua tradenomiksi (AMK), 
joka työskentelee mediaprojek-
tien parissa. Koulutus on tarkoitet-
tu erityisesti sellaisille henkilöille, joil-
la on taustalla media-alan osaamista 
– esimerkiksi työkokemusta tai kes-
keneräinen tutkinto. Noin puolet tut-
kinnosta hyväksiluetaan aiemmin 
hankitulla osaamisella, ja siten kou-
lutuksen kesto on kaksi vuotta. 

Lue lisää:
turkuamk.fi/mediatuotanto
turkuamk.fi/sosionomi
turkuamk.fi/IBonline 
(Huom! Seuraava haku International  
Business -koulutukseen tammikuussa 2018.)

•	Tradenomi	(AMK)
•	kirjasto-	ja	tietopalvelu
•	liiketalous,	Turku	ja	Salo
•	liiketoiminnan	logistiikka
•	myyntityö
•	tietojenkäsittely

SOSIAALI-	JA	TERVEYSALA
•	Bachelor	of	Health	Care,	
Nursing**

•	Bioanalyytikko	(AMK)
•	Fysioterapeutti	(AMK)
•	Hammasteknikko	(AMK)*
•	Kätilö	(AMK)
•	Röntgenhoitaja	(AMK)
•	Sairaanhoitaja	(AMK),	Turku	
ja	Salo

•	Sosionomi	(AMK),	päivä-	ja	
verkko-opinnot

•	Suuhygienisti	(AMK)
•	Toimintaterapeutti	(AMK)

TEKNIIKAN	JA	LIIKENTEEN	
ALA
•	Bachelor	of	Engineering,	
Information	and	
Communications	
Technology**

•	Insinööri	(AMK)
•	ajoneuvo-	ja	

kuljetustekniikka
•	energia-	ja	

ympäristötekniikka
•	konetekniikka
•	prosessi-	ja	

materiaalitekniikka
•	rakennus-	ja	

yhdyskuntatekniikka
•	tieto-	ja	viestintätekniikka
•	tuotantotalous

•	Rakennusmestari	(AMK)

Koulutustarjonta

PÄIVÄKOULUTUS

KULTTUURIALA
•	Kuvataiteilija	(AMK)

•	kuvataide
•	valokuva

•	Medianomi	(AMK)
•	animaatio	
•	elokuva
•	journalismi
•	mainonnan	suunnittelu

•	Musiikkipedagogi	(AMK)
•	Tanssinopettaja	(AMK)
•	Teatteri-ilmaisun	ohjaaja	
(AMK)
•	sirkus
•	teatteri

YHTEISKUNTATIETEIDEN,	
LIIKETALOUDEN	JA	
HALLINNON	ALA
•	Bachelor	of	Business	
Administration,	International	
Business	(Online)**

 turkuamk.fi/haku

MONIMUOTOKOULUTUS

•	Ensihoitaja	(AMK)
•	Insinööri	(AMK),	Tekniikka
•	Sosionomi	(AMK),	Salo
•	Tradenomi	(AMK)

•	liiketalous,	Turku	ja	Salo
•	mediatuotanto,	verkko-

opinnot

YLEMPI	AMK-TUTKINTO

•	Insinööri	(ylempi	AMK)
•	tekniikka
•	teknologiaosaamisen	
johtaminen

•	tutkimusryhmäopinnot
•	Kulttuuriala		(ylempi	AMK)

•	luova	tuottaja
•	soveltava	taide

•	Sosiaali-	ja	terveysala	(ylempi	
AMK)

•	Tradenomi	(ylempi	AMK)	
/	Master	of	Business	
Administration
•	Leadership	and	Service	
Design

•	liiketoiminnan	
kehittäminen

•	tutkimusryhmäopinnot

SYKSYN	YHTEISHAKU	
6.–20.9.2017

Tutustu	syksyn	hakukohteisiin	
nettisivuillamme!

85
% työllistyy vuoden 

sisällä valmistumisesta

55
maasta 

tutkinto-opiskelijoita

350
kansainvälistä 
vaihtokohdetta

120
käynnissä olevaa 

kehittämisprojektia
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Soveltavan taiteen YAMK- opiskelija 
Heli Vihersaari selvitti opinnäyte-
työssään, miten omakohtaiset taide-
kokemukset vaikuttavat intoon käyttää 
taide lähtöisiä työvälineitä hoitotyössä.

Tulosten perusteella opiskelijat olivat 
motivoituneita taidelähtöisten mene-
telmien käyttämiseen. Palautteen mu-
kaan moni piti taidemenetelmiä tärkeä-
nä osana hoitotyötä ja uskoi käyttävän-
sä taidekurssin aikana kokeilemiaan 
työvälineitä. 

”Pidän taidetyöpajakurssien lisää-
mistä hoitajaopintoihin hyvänä välinee-
nä tulevaisuuden kulttuurisen hoitotyön 
koulutuksessa”, Vihersaari toteaa.

Taide työvälineeksi hoitotyöhön

Lähihoitajien koulu-
tuksessa innostuttiin 
 taidelähtöisistä hoito-
menetelmistä.

Työkaluja kulttuuri-
työelämän uusiin tarpeisiin

Koulutuksessa ammattilaistaideohjaajat 
opettivat kuvataiteen, sanataiteen, tans-
siterapian ja hoivamusiikin menetelmiä. 
Soveltavan taiteen ylempi AMK -koulu-
tus onkin suunnattu henkilöille, joilla on 
vahva osaaminen omalta taiteenalalta, 
taidekasvatuksesta tai taidetyöskente-
lyn ohjaamisesta.

Taideakatemian soveltavan taiteen 
YAMK-opiskelijat tekevät opinnoissaan 
paljon yhteistyötä luovan tuotannon 
opis kelijoiden kanssa. Luovan tuottajan 
ylemmässä AMK-koulutuksessa opis-
kelevilla on vahva tuotannollinen osaa-
minen ja kyky soveltaa osaamistaan 
kulttuurityöelämän uusiin tarpeisiin. 

Voit hakea Taideakatemian YAMK- 
koulutuksiin, jos sinulla on Suomessa 
tai ulkomailla suoritettu korkeakoulutut-
kinto. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään 
kolmen vuoden kulttuurialan työkoke-
mus valmistumisen jälkeen sekä taiteel-
linen tai tuotannollinen osaaminen.

Ensimmäisenä Suomessa: YAMK-

tutkinto tutkimusryhmässä

Turun AMK aloitti vuoden 
2017 alusta tutkimus-
ryhmissä tapahtuvan 
ylemmän ammattikor-
keakoulutustutkinnon 
(YAMK) jatkuvan haku-
prosessin.
Tammikuusta alkaen haettavana ovat 
osaamisalueet, jotka painottuvat ICT-
alaan, kemian tekniikkaan ja liiketa-
louteen. Hakukelpoisuus edellyttää 
 soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja 
kolmen  vuoden työkokemusta. 

– YAMK-tutkinto antaa saman 
pätevyyden kuin yliopiston tai korkea-
koulun maisterin tutkinto, ja  tällainen 
tutkimusryhmässä suoritettu YAMK-
tutkinto luo edellytykset toimia vaati-
vissa asiantuntija-, kehittämis- ja joh-
tamistehtävissä yrityksissä tai julki-
sella sektorilla, kertoo koulutus- ja 
 tutkimuspäällikkö Marita Antikainen 
Turun AMK:sta.

Käytännössä opiskelija työskente-
lee osana tutkimusryhmää ja hänel-
le laaditaan opintojensa alussa oma 
henkilökohtainen opintosuunnitelma, 
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jossa huomioidaan opiskelijan aiem-
pi osaaminen ja kokemus. Koulutuk-
sen sisältö rakentuu opiskelijan hen-
kilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
sekä meneillään olevien tai hakuun 
tulevien hankkeiden perusteella. 

– Opiskelija erikoistuu siis opin-
noissaan johonkin tutkimusryhmän 
painopistealueista ja hän voi suun-
nata osaamisaluettaan omalle tai 
uusille asiantuntijuusalueille, Antikai-
nen jatkaa. 

Ylemmän AMK-tutkinnon 
 suorittaminen on mahdollista 
soveltuvan korkeakoulututkinnon, 
esim. AMK-tutkinnon, suorittami-
sen ja kolmen vuoden työkoke-
muksen jälkeen. Ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto on työelämää 
kehittävä korkeakoulututkinto.

*	Ei	mukana	kevään	yhteishaussa **	Seuraava	yhteishaku	englanninkielisiin	koulutuksiin	tammikuussa	2018

Lue lisää:
turkuamk.fi/luovatuottaja
turkuamk.fi/soveltavataide

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio

Teksti: Sara Pietilä

Lue lisää: 
turkuamk.fi/insinoori-yamk-tutkimusryhma
turkuamk.fi/tradenomi-yamk-tutkimusryhma



Pelkoni oli täysin turha

Haluan auttaa ja 
 kannustaa muita 
 oppimaan uusia  asioita 
sekä olla mukana 
 kehittämässä suoma-
laista koulutusta. Siksi 
luokanopettajaksi opis-
keleminen tuntui luon-
nolliselta vaihto ehdolta. 
Lähin koulu löytyi 
 Vaasasta, mutta ruotsin 
kielellä.  

Kun sain tiedon, että minut oli hyväk-
sytty ensimmäinen tunne oli ilo, mut-
ta pian tuli pelko siitä, että tulenko 
pärjäämään ruotsinkielisessä koulus-
sa. Olen kaksikielisestä kodista, mut-
ta en ollut ikinä opiskellut ruotsiksi ja 
lähes kaikki ystäväni olivat suomen-
kielisiä. Nopeasti huomasin, että pel-
koni oli täysin turha. 

Kirjoittaminen kehittyi  nopeasti 
ja sain aina apua tarvittaessa. Aluk-
si jännitti osallistua keskusteluihin 
tunneilla koska pelkäsin, että sanon 
jotain väärin. Tekemällä oppii ja 
yhtäkkiä olinkin jo kirjoittanut sekä 
kandin että gradun ruotsiksi! 
Viimeisenä opiskeluvuotenani muu-
tin Turkuun opiskelemaan englan-

tia  ÅA:ssa. Työmarkkinoilla  minulla 
tulee olemaan suuri hyöty siitä, että 
saan toimia sekä  luokanopettajana 
että englannin opettajana ruotsin- ja 
 suomenkielisissä kouluissa. Koulu-
kieltä ei kannata pitää esteenä unel-
malle, kaikki on mahdollista jos 
 tar peeksi haluaa. Ammatin  lisäksi 
olen saanut paremman kielitaidon, 
 rutkasti itse luottamusta ja monikieli-
sen ystävä piirin.

Karolina Hatt

1918
perustettu

5500
perustutkinto-opiskelijaa

Ensimmäisten sadan toimintavuotensa aikana Åbo Akademi on kasvanut 

pienestä alueellisesta yliopistosta kansainvälisesti tunnustetuksi tutkimus-

yliopistoksi, jossa tehdään huippututkimusta sekä tekniikan ja biotieteiden 

 alalla että ajankohtaisten yhteiskunnallisten kysymysten parissa. Yliopistos-

samme on 20 koulutusohjelmaa, jotka antavat opiskelijoille laaja-alaisen 

perustan syventäviä erikoistumisopintoja varten. Meille on hyvin tärkeää kehit-

tää jatkuvasti koulutusta ja parantaa sen laatua kuuntelemalla tarkkaan opiske-

lijoiltamme saatavaa palautetta ja seuraamalla työmarkkinoiden muutoksia. 
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Kansainvälistä 
koulutusta 
ruotsiksi

tea olonsa kotoisaksi, opiskeluilma-
piiri on hyvä ja yhteydet opiskelijoiden 
ja henkilökunnan välillä toimivat hyvin. 
Åbo Akademin pienuus on sen vah-
vuus. Opetuksessa voidaan jousta-
vasti  kokeilla erilaisia opetusmenetel-
miä,  joita arvioidaan ja kehitetään jat-
kuvasti. Aktivoivat opetusmenetel-
mät antavat opiskelijalle oikeanlaisia 
 valmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin, 

myös sellaisiin, joita ei vielä ole. 
Ruotsinkielisyydestä huolimatta 

noin viidennes Åbo Akademin opis-
kelijoista on äidinkieleltään suomen-
kielisiä. Åbo Akademi on aina ollut 
luonteeltaan kansainvälinen ja se on 
jäsenenä muun muassa Coimbra- 
ryhmässä, johon kuuluu 40 vanhinta 
yliopistoa eri Euroopan maista. Yliopis-
to toimii aktiivisesti niin Coimbra-ryh-

mässä kuin muissakin kansainvälisissä 
verkostoissa, jotta se voi tarjota opis-
kelijoille mahdollisuuden lähteä ulko-
maille ja vastavuoroisesti ottaa vastaan 
muista maista tulevia opiskelijoita.  Tällä 
hetkellä Åbo  Akademissa on kuusi 
kansainvälistä maisteriohjelmaa, joissa 
opetusta annetaan englanniksi. 

Jo lähes sadan vuoden 
ajan Åbo Akademi on 
 tarjonnut laadukasta 
 koulutusta ruotsin kielellä. 
Suomen pienempien yliopistojen 
joukkoon lukeutuva Åbo Akademi tar-
joaa laajan kirjon oppiaineita. Åbo 
Akademissa opiskelijat voivat tun-



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

REBECCA, 19
Opiskelija
Åbo Akademi

1. Aurajoen ranta ja jokilaivat
2. ÅA:s huvudbibliotek
3. Skärgårdsbaren

Opiskelijakaupungin syke 
ja se että olet muiden 
samanhenkisten ihmisten 
ympäröimänä on minusta 
Turussa parasta. Jokiranta 
luo oman tunnelmansa ja 
on varsinkin illalla ihanasti 
valaistu.

Koulutusohjelmat

 abo.fi/ansok

TEOLOGIAN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Dogmatiikka
•	 Kirkkohistoria
•	 Käytännöllinen	teologia
•	 Teologinen	etiikka	ja	

uskonnonfilosofia	
•	 Uskontotiede
•	 Uuden	testamentin	

eksegetiikka
•	 Vanhan	testamentin	

eksegetiikka	ja	judaistiikka

LUOKANOPETTAJAN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Kasvatustiede

LASTENTARHANOPETTAJAN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Kasvatustiede	

(lastentarhanopettaja/
kielikylpylastentarhan-
opettaja)

ERITYISOPETTAJAN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Erityiskasvatustiede

AINEENOPETTAJAN	
KOULUTUSOHJELMA

KOTITALOUS-	JA	
KÄSITYÖTIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA

YLEISEN	
KASVATUSTIETEEN	JA	
AIKUISKASVATUSTIETEEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Yleinen	kasvatustiede
•	 Aikuiskasvatustiede

SOSIAALITIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Kehityspsykologia
•	 Sosiaalipolitiikka

TERVEYSTIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Hoitotiede

KAUPPATIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Kansainvälinen	markkinointi
•	 Kansantaloustiede
•	 Kauppaoikeus

•	 Laskentatoimi
•	 Organisaatiot	ja	johtaminen
•	 Tietojärjestelmätiede

YHTEISKUNTATIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Informaatiotutkimus
•	 Julkishallinto
•	 Julkisoikeus
•	 Kansantaloustiede
•	 Kansainvälinen	oikeus
•	 Sosiologia
•	 Valtio-oppi
•	 Valtio-oppi	ja	

joukkoviestintä
•	 Yksityisoikeus

OIKEUSNOTAARIN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Oikeusnotaari

BIOTIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Biokemia
•	 Solubiologia
•	 Solu-	ja	molekyylibiotiede
•	 Ympäristö-	ja	meribiologia

FARMASIAN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Farmasia
•	 Farmasiaan	suuntautunut	

biotiede

INFORMAATIO-
TEKNOLOGIAN	
 KOULUTUSOHJELMA
•	 Tietojenkäsittelytiede
•	 Tietotekniikka

KEMIANTEKNIIKAN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Energia-	ja	

ympäristötekniikka
•	 Luonnonmateriaalitekniikka	
•	 Prosessikemia
•	 Prosessi-	ja	

systeemitekniikka	

LUONNONTIETEIDEN	
KOULUTUSOHJELMA
•	 Fysiikka
•	 Geologia
•	 Kemia
•	 Matematiikka

780
jatko-opiskelijaa

80
maasta

opiskelijoita

16
% opiskelijoista 
suomenkielisiä

1050
kansainvälistä

opiskelijaa 

Kiinnostus teologiaa kohtaan

Kansainvälinen kupla 
keskellä kaupunkia
Topias Tanskanen

Ruotsiksi  opiskelu on 
avannut oven suomen-
ruotsalaiseen  kulttuuriin

Ilona Silvola

Olen lapsesta saakka ollut kiinnos-
tunut elämän suurista kysymyksistä, 
etiikasta ja uskonnosta. Myös kirkolli-
nen työ kiinnosti, ja siksi päätin hakea 
opiskelemaan teologiaa. Turku kau-
punkina oli minulle ennestään tuttu, 
siksi halusinkin muuttaa tänne lukion 
jälkeen. Teologiaa voi Turussa opis-
kella vain Åbo Akademissa. Kuultua-
ni että ÅA:ssa todella opiskelee suo-
menkielisiäkin, rohkaistuin ja lukion 
loppuvaiheessa päätin hakea tänne 
opiskelemaan. Minulla ei kuitenkaan 
ollut henkilökohtaista kosketus pintaa 
ruotsin kieleen tai suomenruotsa-
laiseen kulttuuriin.  Viimeisen lukio-
vuoden panostin ruotsin kielen opis-
keluun. 

Koulun ruotsintunneilla  hankittu 
kirjallinen kielitaito on riittänyt  alusta 
saakka opiskelusta selviytymiseen. 
Sujuvan suullisen kielitaidon hankki-
minen sen sijaan on vienyt pidemmän 
aikaa, mutta nyt, opintojen loppu-
vaiheessa, taipuu kumpikin kotimai-
nen kieli yhtä sujuvasti.  Kielitaitoni 
kehittyy edelleenkin, ja on mielen-
kiintoista huomata, että uusia sano-
ja oppii päivittäin. Parasta ÅA:ssa, 
erityisesti teologisella koulutuslinjal-
la, ovat pienet ryhmäkoot, yhteisöl-
lisyys sekä läheiset välit opettajiin ja 
henkilökuntaan. Ruotsiksi opiskelu on 
avannut oven suomenruotsalaiseen 
kulttuuriin, esimerkiksi suomenruotsin 
eri murteisiin, joista en tiennyt mitään 
ennen Akademihin tuloani. Työllisyys-
näkymäni ovat valoisat sujuvan ruot-
sin kielen taitoni ansiosta. 

Lue lisää: www.abo.fi/ansok

Yliopistovalintaani ihmetellään koti-
seudulla. Miksi Pirkanmaalta  kotoisin 
oleva täysin suomenkielinen  jantteri 
hakisi ruotsinkieliseen yliopistoon, 
Turkuun? Siinäpä vasta kaksois-
dilemma.

Lukioaikana kiinnostuin teologi-
asta. Abivuonna tajusin tahtovani 
nimenomaan Åbo Akademiin opis-
kelemaan teologiaa. Åbo Akade-
min erotti muista Suomen teologi-
sista laitoksista  Vanhan testamentin 
eksegetiikka ja erityisesti siihen liitty-
vä judaistiikka, jota ei muualla oppi-
aineena tarjota. Ainut ongelma oli 
kieli. En kirjoittanut ruotsia, ja viimei-
nen koetulos pakollisista kursseista-
kin oli kuusi ja puoli.

Piti mennä sitten kantapään kautta. 
Kolmen kielikokeen jälkeen  pääsin vii-
mein läpi minimipisteillä. Matrikke-
liin nimeäni kirjoittaessani ja ruotsia 

ympärillä kuunnellessani pohdin, että 
oliko tässä sittenkään mitään järkeä.
Taisipa ollakin. Åbo Akademin teo-
loginen on pieni mutta  pippurinen 
yhteisö. Koulutus on laadukas-
ta, suomen kieliset otetaan hyvin 
mukaan, kielitaito karttuu siinä sivus-
sa niin, että opintojen aikana saa 
 repertuaariinsa uuden työkielen. 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä 
on todella matala kynnys, eikä yksilö 
huku opiskelija numeron taakse. Kak-
si  ensimmäistä kuukautta aivot olivat 
tosin ylikierroksilla; samalla piti sekä 
oppia omasta alasta että kääntää 
mielessään informaatiota ruotsista 
suomeksi. Aluksi tuli enemmän vain 
kuunneltua ja puhuminen oli hanka-
laa. Aikaa myöten kielen kankeudet 
kuitenkin karisivat. Tunsin itseni voit-
tajaksi, kun onnistuin ensimmäistä 
kertaa heittämään herjaa ruotsiksi. Ja 
muut vielä nauroivat vitsilleni!



Meillä on myös englanninkieliset koulutukset

Rosanne Parikka

Satumainen alku 
opinnoille Turun 
Humakissa

 humak.fi

YHTEISHAUSSA	
15.3.	–	5.4.2017:	
•	 Kulttuurituottaja	(AMK)	
•	 Yhteisöpedagogi	(AMK)

”Onnistuimme saamaan aikaan satu-
maisen tunnelman  kampuksellamme 
heti opintojen alussa”, kertoo Tiia 
 Tiirikainen, joka aloitti opintonsa 
Humakin Turun yksikössä viime syk-
synä.

Onnistumisen kokemuksen tuot-
ti kulttuurituottaja- ja yhteisöpeda-
gogiopiskelijoiden ensimmäinen 
yhteinen projekti, jossa suunnitel-
tiin ja toteutettiin tutustumistapah-
tuma opiskelijakollegoille ja henkilö-
kunnalle. 

Tapahtuman markkinointitiimin 
projektipäällikkö Tiia Tiirikainen kuvaa 
kokemuksia: -Opimme ryhmäviestin-
tää, markkinoinnin, yritysyhteistyön, 
myynnin, taloushallinnon ja suunnit-
telun taitoja. Ennen kaikkea opimme, 
että yhdessä kaikki on mahdollista.

-Opiskelijayhteisömme henki on 
parempi kuin mitä olisin voinut toi-
voa. Meillä on erittäin kannustavat ja 
asiantuntevat lehtorit. On todellinen 

kunnia olla mukana tässä ryhmässä, 
opiskelemassa Humakissa, hehkut-
taa yhteisöpedagogiopiskelija  Aarni 
Lehto.

Turku ja Humak – elämäni 
parhaat valinnat!
Humakissa opiskellaan paljon yhdes-
sä, tehdään oikeita työelämän pro-
jekteja. Niissä opitaan taitoja ja luo-
daan verkostoja, joista on hyötyä tule-
vissa ammateissa kulttuurituottajina 
ja  järjestö- ja nuorisotyön ammatti-
laisina. 

-Hakeminen Humakiin ja muut-
taminen Turkuun oli  ehdottomasti 
elämäni paras valinta, kertoo  Milla 
 Ruuska. -Olen viihtynyt yhteisöllises-
sä Humakissa sekä uudessa koti-
kaupungissani todella hyvin.

Turun Humakissa voi  opiskella 
yhteisö pedagogiksi (järjestö- ja 
nuorisotyö) tai kulttuurituottajaksi 

Satumaisen illan hahmoja kuvasi Aarni Lehto.

diak.fi/yhteishaku

Kevään  
yhteishaku  

15.3.–5.4.2017
Opiskele Turussa: 

tulkki (AMK),  
viittomakieli ja tulkkaus

tulkki (AMK),  
asioimistulkkaus

Tutustu myös YAMK-koulutuksiin ja  
muiden toimipisteiden tarjontaan. 

Välitä. Auta. Vaikuta.
Hanki monien mahdollisuuksien tutkinto Diakista.

(kulttuuri tuotanto ja luovat alat). 
Turun TKI-keskus (Meri) johtaa 

Humakin valtakunnallista kulttuurituo-
tannon ja luovien alojen projektitoimin-
taa. Turun vilkasta kulttuuri- ja tapah-
tumaelämää on usein toteuttamassa 
joko Humakista valmistunut kulttuu-
rituottaja tai meillä kulttuuri tuotantoa 
opiskeleva harjoittelija.

Lue lisää: 
www.humak.fi
http://opiskelijansilmin.humak.fi/



Opiskelija-
järjestöjen 
kaupunki

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) on Turun yliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen Turun yliopiston perustutkinto- 
opiskelija automaattisesti kuuluu. TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta 
ikimuistoisen.

”TYY on opiskelijoiden yhteinen ja itse muodostama äänitorvi kampuksella ja kaupungissa. Pidämme huolta edunvalvonnastasi ja mahdollistam-
me opiskelijakulttuurin säilymisen vireänä. 95-vuotiaan ylioppilaskunnan toiminnan suuntaviivat päättää sen edustajisto, jonne jokainen yliopistos-
sa opiskeleva voi hakea syksyllä 2017.”

Miika Tiainen

Hallituksen puheenjohtaja

Turun yliopiston 
ylioppilaskunta (TYY)

www.tyy.fi

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO on Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma 
järjestö, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena ja edunvalvojana, sekä järjestää erilaisia tapahtumia pitkin 
vuotta. Opiskelijakunta TUOta johtaa 31-jäseninen edustajisto, joka valitaan vuosittain marraskuun alussa 
järjestettävillä edustajistovaaleilla. Ehdokasasettelu alkaa alkusyksystä. AMK-vuoden suurimmat opiskeli-
jabileet ovat Keltanokkabileet, eli uusien opiskelijoiden kaupunkirastikierros. Kelta nokkabileet järjestetään 
syksyllä heti lukuvuoden alussa.

”Opiskelijoilta, opiskelijoille. Yksin on vaikea taistella, mutta yhdessä olemme voimakkaita! Opiskelijakunta 
tekee työtä paremman opiskelun ja edunvalvonnan eteen.”

Jukka-Pekka Salmela

Hallituksen puheenjohtaja

Turun ammattikorkea-
koulun opiskelijakunta 
(TUO)

www.opiskelijakunta.net

Åbo Akademis 
Studentkår 

www.studentkaren.fi

”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.”

Pontus Lindroos

Styrelseordförande
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Korkeakoulujen 
yhteishaku  
15.3.–5.4.2017

Ammattikorkeakouluihin haku myös 
syksyllä 6.-20.9.2017

Lisätietoja: opintopolku.fi ja 
korkeakoulujen omat nettisivut

Tutustu opiskelijoiden 
lempipaikkoihin Turussa:  
www.studyinturku.fi

Jaa kuva omasta 
lempparikohteestasi  

Twitterissä tai Instagramissa:  
#StudyInTurku

HAE 
OPISKELIJAKSI 
TURKUUN

Turun yliopisto DIAK

Åbo Akademi

HUMAK

HUMAK

NOVIA

NOVIA

Turku AMK

Turku AMK

Turku AMK

Turku AMK


