
 

Tervetuloa opiskelemaan viestintää! 

 

Onneksi olkoon, sinut on valittu opiskelijaksi Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän tutkinto-ohjelmaan. Yh-

teensä uusia journalismin ja visuaalisen suunnittelun opiskelijoita aloittaa viestinnässä 43. Opintojen koko-

naislaajuus on 240 opintopistettä ja suunniteltu opintojen suoritusaika on neljä vuotta. 

 

Opiskelu alkaa 

 

Opiskelu alkaa maanantaina 19. päivä elokuuta 2019 klo 9.00 Kotkantie 1:ssä sijaitsevassa konserttisalissa. 

Loppuviikon ajan ohjelmaa on klo 8.30–16.00 jokaisena arkipäivänä. Ensimmäisen viikon eli ns. orientaatio-

viikon aikana saat tietoa erityisesti oman tutkinto-ohjelmasi käytännön asioista (saat mm. tunnukset sähkö-

postiin ja opiskelussa käytettäviin järjestelmiin sekä opastuksen niihin) ja tutustut henkilökuntaan, opiskelu-

kavereihisi sekä aiempien vuosikurssien opiskelijoihin. Opiskelijatuutorit odottavat innolla näkemistäsi ja 

opastamistasi talon tapoihin ja tiloihin. Syksyn lukujärjestyksen saat orientaatioviikon aikana.  

 

Ensimmäinen oppimistehtäväsi: osaamiskartoitus 

 

Tutustu ennen opintojen aloittamista oman suuntautumisvaihtoehtosi uuteen opintosuunnitelmaan 2019–

2020, joka on osoitteessa http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat#amk. Tu-

tustu myös opintojaksokuvauksiin sekä osaamiseen, jota kukin opintojakso pitää sisällään. Peilaa mahdollista 

omaa jo hankittua osaamistasi ja pohdi, onko sinulla jo jotain sellaista osaamista, joka sisältyy opintojaksoi-

hin. Osaaminen voi olla hankittu esim. aiempien opintojen, harrastusten, järjestötoiminnan tai työn kautta. 

Tee osaamisestasi mahdollisimman tarkka kuvaus ja kerro, mitä opinto-oppaassamme esille tulleita tietoja, 

taitoja ja osaamista sinulla jo on ja mitä kautta olet ne hankkinut. Teksti saa olla vapaamuotoista, mutta 

muista aina mainita, mihin opintojaksoon tai osaamiskokonaisuuteen taitosi liittyvät. Tämä helpottaa keskus-

telua mahdollisesta hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (HOT). 

 

Lähetä tekstisi viimeistään 5.8.2019 omalle suuntautumisvaihtoehtovastaavallesi:  

• journalismin suuntautumisvaihtoehto osoitteeseen marko.taivalkoski (at) oamk.fi ja  

• visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto osoitteeseen tuukka.uusitalo (at) oamk.fi  

 

Laita sähköpostin otsikkokenttään teksti ”Osaamiskartoitus Oma Nimesi” ja tekstin alkuun oma nimesi ja 

yhteystietosi. Aloitamme elo–syyskuun vaihteessa ohjauskeskustelut ja henkilökohtaisten opintosuunnitel-

mien tekemisen näiden tekstien pohjalta.  

 

Ota yhteyttä 

 

Jos sinulla on opiskeluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostitse tutkintovastaavaan Riikka Kasken-

viitaan (riikka.kaskenviita (at) oamk.fi) tai edellä mainittuun omaan suuntautumisvaihtoehtovastaavaasi. Säh-

köposteihin vastataan viikosta 32 alkaen. 

 

Kesäisin terveisin 

 

Riikka Kaskenviita 

tutkintovastaava, viestinnän tutkinto-ohjelma 

Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuurin osasto  

http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat%23amk

