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Jatkoon!
4.3.2020

Tervetuloa Jatkoon!-päivään TAMKille 4.3.2020 klo 9.00 tai 
klo 12.30 alkaen. Sekä aamu- että iltapäivän aloittaa yleisinfo, 
jossa esitellään TAMKin koulutustarjontaa yleisesti sekä opis-
kelua ammattikorkeakoulussa.

Mitä kaikkea ammattikorkeakoulussa voikaan opiskella? 
Millaisia ovat oppimisympäristöt? Tule, näe ja tutustu tutkin-
to-ohjelmiimme ja tapaa opiskelijoitamme Jatkoon!-päivässä.

@tamk_uas @tampereenamk Tampere Universities
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Esittelyissä pääset kuulemaan eri alojen opiskelusta, tapaamaan 
opiskelijoita ja tutustumaan oppimisympäristöihin. Tutustu esit-
telyihin jo etukäteen kuvauksien perusteella ja mieti, mihin niistä 
haluaisit osallistua. Ole rohkea ja avoin!

Esittelyt järjestetään pääasiassa kaksi kertaa aamupäivällä ja kaksi 
kertaa iltapäivällä, voit siis osallistua useampaan esittelyyn sama-
na päivänä. Älykäs teknologia ja teollisuus -esittely järjestetään 
kerran aamupäivällä ja kerran iltapäivällä. Englanninkielisten tut-
kinto-ohjelmien esittely puolestaan on avoin tilaisuus, johon voit 
osallistua päivän aikana sinulle sopivana hetkenä aikavälillä klo 
10–11.45 tai klo 13.30–15.15. 

Opiskelijalähettiläämme neuvovat sinut oikeaan paikkaan. Terve-
tuloa TAMKiin!

Tutkinto-ohjelmien esittelyt

Tule opohuoneelle kuulemaan ja jakamaan ajatuksiasi opiskelija-
valintauudistuksesta ja muusta opintoihin ohjaamiseen liittyvästä.

Tilaisuus on tarkoitettu opinto-ohjaajille, opettajille ja muulle oh-
jaushenkilöstölle. Tilaisuuteen kuuluu kahvitarjoilu.

Opiskelijavalinnat ja opintoihin ohjaus
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Autotekniikka
Konetekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tietojenkäsittely
Tietotekniikka
 
Kiinnostaako sinua esimerkiksi kappaleiden 3D-mallintaminen tai 
miten dronella voi lentää Marsissa; uusiutuvien energiantuotan-
tomuotojen kytkeminen sähkönjakeluverkkoon tai automatisoitu-
jen sähkönkäyttöjärjestelmien suunnittelu; robotiikka tai tekoälyn 
valvomat tuotantoprosessit; ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden 
tuotekehitys tai moderni autokorjaamotoiminta; älykkäiden tieto-
teknisten järjestelmien kehittäminen tai maailman muuttaminen 
koodamalla; pelien suunnittelu ja toteutus tai käyttäjäystävällisten 
ohjelmistojen kehittäminen?

Älykäs teknologia ja teollisuus

LVI-talotekniikka
Rakennusarkkitehti
Rakennusmestari
Rakennustekniikka
Sähköinen talotekniikka
 
Haluatko saada työsi jäljet näkyviin rakennetussa 
ympäristössä? Tule kuuntelemaan, mitä vaihtoeh-
toja rakentamisen ja talotekniikan tutkinto-ohjelmat 
sinulle tarjoavat! Kerromme, mitä ja miten meillä 
voi opiskella, ja mitä erilaisia uramahdollisuuksia 
opinnot sinulle antavat. Tapaat opiskelijoita ja pää-
set tutustumaan rakennustekniikan laboratorioon. 
Tervetuloa!

Rakentaminen

Millaisia töitä insinöörit ja tradenomit tekevät? Osallistu ja tule 
kuulemaan siitä, mitä Konetekniikan, Autotekniikan, Sähkö- ja au-
tomaatiotekniikan, Tietotekniikan sekä Tietojenkäsittelyn tutkin-
to-ohjelmat sinulle tarjoavat! Kerromme, mitä ja millä tavoin meillä 
voi opiskella, millaisia projekteja voit opiskelijana olla yhteisöllisesti 
toteuttamassa ja mitä erilaisia uramahdollisuuksia opinnot sinul-
le tarjoavat. Tapaat insinööri- ja tradenomiopiskelijoita, ja pääset 
myös tutustumaan laboratoriotiloihimme, jotka ovat keskeisiä op-
pimisympäristöjä insinöörikoulutuksessa. Tervetuloa!

Tämä esittely järjestetään päivän aikana kahdesti: kerran aamu-
päivällä ja kerran iltapäivällä. Kesto yhdelle esittelylle on n. 105 min 
sisältäen tutkinto-ohjelmien esittelyn puolivälissä pidettävän labo-
ratoriokierroksen ja siirtymisen tilojen välillä.
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Ensihoitaja
Kätilö
Nursing
Sairaanhoitaja
Terveydenhoitaja

Oletko kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista sekä sairauk-
sien hoitamisesta? Haluaisitko työskennellä eri-ikäisten ihmisten 
kanssa ja auttaa heitä? Terveysalalla työskentely on palkitsevaa, 
jokainen työpäiväsi on erilainen ja opit jatkuvasti uusia asioita. Ter-
veysalalla toimii useita ammattiryhmiä. TAMKissa voit opiskella 
ensihoitajaksi, kätilöksi, sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. 
TAMKin oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja pääset kehittä-
mään taitojasi moniammatillisissa tiimeissä. Opit yhdistämään 
uusinta teoriatietoa käytännön hoitotyöhön. Tule kuulemaan ja 
keskustelemaan TAMKin tarjoamista terveysalan opiskelumah-
dollisuuksista ja tapaamaan alan opiskelijoita.

Terveys

Bioanalyytikko
Röntgenhoitaja
 
Kiinnostaako sinua ihmisläheinen työ, mutta et näe itseäsi sairaan-
hoitajana? Tiedätkö, mitä tekee röntgenhoitaja tai bioanalyytikko? 
Tule kuuntelemaan, mitä nämä tutkinto-ohjelmat voivat sinulle 
tarjota. Sen jälkeen tiedät esimerkiksi, miten röntgenhoitaja kuvaa 
luita tai mitä bioanalyytikko katsoo mikroskoopilla.  Pääset myös 
itse mikroskoopin taakse kokeilemaan bioanalyytikon hommia. 
Voit kysyä alan opiskelijoilta kaikkia mieltäsi askarruttavia asioita. 
Tervetuloa!

Terveysteknologia
Biotuotetekniikka
Laboratoriotekniikka
Metsätalous
 
Oletko kiinnostunut ympäristöön, kemiaan, materiaaleihin tai bio-
teknologiaan liittyvistä asioista? Tai onko metsien hoito ja ekosys-
teemit lähellä sydäntäsi? Entä työllistyminen kiertotalouden ja kes-
tävän kehityksen tehtäviin? Tule kuulemaan mitä Biotuotetekniikan, 
Metsätaloustekniikan ja Laboratoriotekniikan opiskelijat kertovat 
opiskelustaan! Pääset myös tutustumaan laboratorio-opiskeluym-
päristön toimintaan. Tervetuloa!

Ympäristö
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Musiikkipedagogi
Muusikko
 
Onko musiikki sinulle enemmän kuin rakas 
harrastus? Haluatko kurottaa kohti solistista 
uraa, opettajuutta, johtajuutta tai teattereiden 
lavoja? Tule kuuntelemaan ja kokemaan, mitä 
Musiikin tutkinto-ohjelmat sinulle tarjoavat! 
Kerromme, miten meillä voi opiskella instru-
menttipedagogiikkaa, laaja-alaista musiikinteo-
riapedagogiikkaa, säveltämistä, kuoronjohtoa, 
orkesterinjohtoa tai musiikkiteatteria. Tapaat 
musiikinopiskelijoita ja voit samalla esittää heille 
kysymyksiä. Tervetuloa!

Musiikki

Media and Arts
Medianomi
 
Kurkistus media-alan opintojen maailmaan!

Tiedätkö, mikä on klaffi, turri tai call sheet? Nyt sinulla on oiva ti-
laisuus päästä kuulemaan, kun media-alan innokkaat opiskelijat 
kertovat kyseisten välineiden merkityksestä, omista opinnoistaan, 
sekä näyttävät kurssitöitään elokuvien ja television parissa. Esitte-
lyssä pääset kuulemaan niin suomenkielisestä medianomilinjasta 
kuin englanninkielisestä media and arts -opinnoista. Psst… tätä ei 
kannata missata! 

Media

Fysioterapeutti
Sosionomi
 
Kiinnostaako sinua ihmisläheinen työ, mutta et näe itseäsi sai-
raanhoitajana? Tiedätkö, mitä sosionomi tai fysioterapeutti tekee 
työssään? Tule kuuntelemaan, mitä nämä tutkinto-ohjelmat voivat 
sinulle tarjota. Sen jälkeen tiedät esimerkiksi, kuinka sosionomi 
tekee työtä lasten parissa ja miten fysioterapeutti tutkii liikkuvuut-
ta. Voit kysyä sosionomiopiskelijalta ja TAMKista valmistuneelta 
fysioterapeutilta kaikkia mieltäsi askarruttavia asioita. Tervetuloa!

Sosiaaliala ja hyvinvointi
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Palveluliiketoiminta
 
Haluatko selvittää miltä tulevaisuuden ravintolat voisivat näyttää 
tai tiedätkö mihin restonomeja tarvitaan? Tulisiko sinusta hyvä esi-
mies tai asiantuntija? Olisitko valmis hallitsemaan kokonaisuuksia? 
Tällä alalla pääset toteuttamaan itseäsi monenlaisissa tehtävissä 
ja työympäristöissä. Tule ottamaan selvää restonomiopinnoista 
meidän omaan oppimisympäristöömme Catering Studiolle. Tapaat 
restonomiopiskelijoita ja kuulet heidän ajatuksiaan alasta sekä 
opinnoista. Pääset maistelemaan mielenkiintoisia makuja sekä 
olemaan oman elämäsi baarimikko!

Palvelualat

Are you interested in completing your Bachelor’s 
degree in English? We have a wide selection of 
Bachelor’s programmes taught in English. Come and 
meet our students from the following fields:

Entrepreneurship and Team Leadership
Environmental Engineering
International Business
Media and Arts
Nursing
Software Engineering

During the Jatkoon! day you will learn what & how you 
can study at TAMK, which type of projects you can do 
during your studies, which type of jobs our graduates 
are working in, where your career could take you after 
studying at TAMK!

Degree programmes in English

Liiketalous
Yrittäjyys ja tiimijohtaminen
 
Kiinnostaako sinua esimerkiksi digimarkkinointi, yrityksen kannat-
tavuuden analysointi, esimiestyö, oikeudelliset ongelmat tai liike-
idean kehittäminen oikeaksi bisnekseksi? Millaisia töitä trade nomit 
tekevät? Tule kuuntelemaan ja kokemaan, mitä Liiketalouden sekä 
Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelmat sinulle tarjoavat! 
Kerromme, mitä ja miten meillä voi opiskella, millaisia käytännön 
projekteja voit tehdä ja mitä erilaisia uramahdollisuuksia opinnot 
sinulle antavat. Tapaat tradenomiopiskelijoita ja samalla pääset 
tutustumaan liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskeluympä-
ristöön paikan päälle. Tervetuloa!

Liiketalous ja yrittäjyys



Ihminen  
ratkaisee.


