
Jatkoon!



Jatkoon!-päivä 
10.3.2021
Paikka: Zoom
Aika: keskiviikko 10.3.2021 klo 8.30–16.00

Mitä kaikkea Tampereen ammattikorkeakoulussa voikaan opiskella? 
Millaisia ovat oppimisympäristöt kampuksilla? Millaisessa työssä 
voisit toimia tutkinnon suoritettuasi?
  
Tervetuloa tutustumaan tutkinto-ohjelmiimme virtuaalisessa Jatkoon!-
päivässä. Jatkoon!-päivä on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, 
jatko-opintojaan suunnitteleville, opinto-ohjaajille sekä muille 
Tampereen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnasta kiinnostuneille.

Koulutusalaesittelyissämme pääset kuulemaan eri alojen opiskelusta 
ja tutustumaan TAMKin kampuksiin. Koulutusten yleisesittelyt 
järjestetään Zoomissa, jonka linkin saat sähköpostitse ennen 
tapahtumapäivää. Voit osallistua kaikkiin esittelyihin tai valita itsellesi 
mieleiset ja tulla kuulolle vain niihin. Tutustu ohjelmaan jo etukäteen 
alla olevien esittelyiden perusteella ja mieti, mihin niistä haluaisit 
osallistua. Ole rohkea ja avoin!

Esitysten lomassa voit vierailla myös virtuaalisilla Zoom-
messuosastoilla ja esittää kysymyksiä esimerkiksi hakuprosessista, 
avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista tai opiskelijakunnan 
toiminnasta. 

Tavataan virtuaalisesti keskiviikkona 10. maaliskuuta!

Tapahtuman sivu: events.tuni.fi/jatkoon



Jatkoon! Day
10 March 2021
Where: Zoom
When: Wednesday 10 March 2021 at 8:30–16:00

What are the study options in Tampere University of Applied 
Sciences? What kind of learning environments do they provide?  
Welcome to discover for yourself in our virtual Jatkoon! Day.
 
You will get an idea what it’s actually like to study at TAMK and how 
the facilities look like on our campuses. Take a look at the programme 
and choose the presentations you are most interested in. Open your 
mind for new ideas!
 
The general presentations will be shared via Zoom. You can watch all 
of them or pick the ones you are mostly interested in. The link to the 
platform will be sent to all registered by email prior to the event day.

Between presentations you can also visit the virtual showrooms via 
Zoom. You can make questions about the application process or 
various forms of studies. 

We are happy to meet you online on Wednesday 10 March!

Event site: events.tuni.fi/jatkoon



Ohjelma
Jatkoon!-päivä
keskiviikko 10.3.2021

8.30–8.50
Tapahtuman avaus
Yhteinen avaus Zoom-alustalla, Marjo Korhonen, Opiskelijarekrytoinnin 
päällikkö ja Merja Hanhimäki, Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö

9.00–11.15
Aamupäivän koulutusalaesittelyt

9.00–9.30 Rakentaminen
Rakennustekniikka
Rakennusarkkitehti
Rakennusmestari
Sähköinen talotekniikka
LVI-talotekniikka

9.30–10.00 Ympäristö
Biotuotetekniikka
Metsätalous
Laboratoriotekniikka
Degree Programme in Environmental 
Engineering

SportUnin taukojumppa

10.15–10.45 Älykäs teollisuus
Autotekniikka
Konetekniikka

10.45–11.15 Älykäs teknologia
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tietotekniikka
Tietojenkäsittely

9.00–11.00
Aamupäivän näytteilleasettajat

9.00–9.30 Opo-huone (suunnattu 
opoille, opettajille ja ohjaajille) 
Keskustelua opiskelijavalinnoista ja 
opintoihin ohjaamisesta.

9.30–10.00 Avoin AMK
Tule kuulemaan minkälaisia vaihtoehtoja 
Avoin AMK tarjoaa. Esimerkkinä 
avoimen polku tutkinto-opiskelijaksi.
Come and hear about your options at 
Open UAS!

10.00–10.30 Hakijapalvelut / 
Admissions Services
Kysymyksiä opiskelemaan hakemisesta? 
Me autamme! Any questions about 
applying to TAMK? We will help you!

10.30–11.00 SportUni
SportUni tarjoaa laadukkaat ja moni-
puoliset liikuntapalvelut. Käytössäsi ovat 
kolmen liikuntakeskuksen palvelut yhdellä 
edullisella maksulla. Tule kuulemaan lisää 
ja mukaan virtuaalikierrokselle Kaupin 
Liikuntakeskukseen!



12.00–15.45
Iltapäivän koulutusalaesittelyt

12.00–12.30 Terveys
Sairaanhoitaja
Ensihoitaja
Kätilö
Terveydenhoitaja

12.30–13.30 Terveysteknologia & 
Sosiaaliala ja hyvinvointi
Röntgenhoitaja
Bioanalyytikko
Sosionomi
Fysioterapeutti

SportUnin taukojumppa

13.45–14.30 Liiketoiminta
Liiketalous
Yrittäjyys ja tiimijohtaminen
Palveluliiketoiminta
Degree Programme in International 
Business

14.30–15.00 Musiikki
Musiikkipedagogi
Muusikko

15.15–15.45 Media
Medianomi
Degree Programme in Media&Arts

12.00–14.00
Iltapäivän näytteilleasettajat

12.00–12.30 Opo-huone (suunnattu 
opoille, opettajille ja ohjaajille)
Keskustelua opiskelijavalinnoista ja 
opintoihin ohjaamisesta.

12.30–13.00 Tampereen 
ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta Tamko
Tampereen ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta Tamko – tule 
kuulemaan ja keskustelemaan 
monipuolisesta opiskelijaelämästä 
Tampereella ja TAMKissa. 

13.00–13.30 Hakijapalvelut / 
Admissions Services
Kysymyksiä opiskelemaan 
hakemisesta? Me autamme!
Any questions about applying to 
TAMK? We will help you!

13.30–14.00 Avoin AMK
Tule kuulemaan minkälaisia 
vaihtoehtoja Avoin AMK tarjoaa. 
Esimerkkinä avoimen polku tutkinto-
opiskelijaksi. 
Come and hear about your options at 
Open UAS!

15.45–
16.00

Tapahtuman päätös
Päätössanat Zoom-alustalla, Marjo Korhonen, Opiskelijarekrytoinnin 
päällikkö ja Merja Hanhimäki, Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö



RAKENTAMINEN
Rakennustekniikka
Rakennusarkkitehti
Rakennusmestari
Sähköinen talotekniikka
LVI-talotekniikka

Haluatko saada työsi jäljen näkyviin rakennetussa ympäristössä? Kiinnostaako 
sinua talojen tai vaikka katujen suunnittelu ja rakentaminen? Oletko kiinnostunut 
korjausrakentamisesta? Haluatko kehittää rakennusten sisäolosuhteita ja olla mukana 
toimivien, terveellisten ja energiatehokkaiden asuin- ja toimitilojen rakentamisessa? 
Haluatko vaikuttaa rakentamisen ja rakennusten käytön aiheuttamaan hiilijalanjälkeen?  

Tule kuuntelemaan, mitä vaihtoehtoja rakentamisen ja talotekniikan tutkinto-
ohjelmat sinulle tarjoavat! Kerromme, mitä ja miten meillä voi opiskella, mitä 
erilaisia uramahdollisuuksia opinnot sinulle mahdollistavat ja mikä rakennusalan 
tutkinto sopisi sinulle parhaiten. Tapaat opiskelijoita ja kuulet, millaista on opiskella 
ammattikorkeakoulussa. 

#elämäniparasratkaisu

#findingmypotential





ÄLYKÄS TEOLLISUUS
Autotekniikka
Konetekniikka
 
Kiinnostaako sinua kappaleiden 3D-mallintaminen tai miten dronella voi lentää Marsissa; 
ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden tuotekehitys tai moderni autokorjaamotoiminta; 
robotiikka tai tekoälyn valvomat tuotantoprosessit?

Millaisia töitä insinöörit tekevät? Osallistu ja tule kuulemaan siitä, mitä konetekniikan ja 
autotekniikan tutkinto-ohjelmat sinulle tarjoavat! Kerromme, mitä ja millä tavoin meillä 
opiskellaan ja millaisia erilaisia projektiopintoja meillä on tällä hetkellä käynnissä. Tapaat 
insinööriopiskelijoita ja saat tietää, minkälaista on opiskella näissä tutkinto-ohjelmissa 
älykkään teollisuuden parissa.

ÄLYKÄS TEKNOLOGIA
Sähkö- ja automaatiotekniikka 
Tietotekniikka
Tietojenkäsittely

Kiinnostaako sinua uusiutuvien energiantuotantomuotojen liittäminen 
sähkönjakeluverkkoon tai automatisoitujen sähkönkäyttöjärjestelmien suunnittelu; 
älykkäiden tietoteknisten järjestelmien kehittäminen tai maailman muuttaminen 
koodaamalla; pelien suunnittelu ja toteutus tai käyttäjäystävällisten ohjelmistojen 
kehittäminen? 

Millaisia töitä insinöörit ja tradenomit tekevät? Osallistu ja tule kuulemaan siitä, mitä 
sähkö- ja automaatiotekniikan, tietotekniikan sekä tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmat 
sinulle tarjoavat! Kerromme, mitä ja millä tavoin meillä voi opiskella, ja myös mitä 
uramahdollisuuksia opinnot sinulle tarjoavat. Tapaat insinööri- ja tradenomiopiskelijoita. 
He kertovat, millaista on opiskella kyseisissä tutkinto-ohjelmissa älykkäiden 
teknologioiden parissa. 



YMPÄRISTÖ
Biotuotetekniikka
Metsätalous 
Laboratoriotekniikka
Degree Programme in Environmental Engineering

Oletko kiinnostunut ympäristöön, kemiaan, materiaaleihin tai bioteknologiaan liittyvistä 
asioista? Tai ovatko metsien hoito ja ekosysteemit lähellä sydäntäsi? Entä työllistyminen 
kiertotalouden ja kestävän kehityksen tehtäviin?

Kerromme, mitä ja miten meillä voi opiskella, ja mitä erilaisia uramahdollisuuksia 
opinnot sinulle antavat. Tule kuulemaan mitä biotuotetekniikan, metsätalouden ja 
laboratoriotekniikan opiskelijat kertovat opiskelustaan!

You could 
get your 
engineering 
degree
in English.

Especially if you want to be part of 
solving technical issues concerning 
the environment. Come and hear 
how our students find carrying out 
studies in an international group 
and what it means to study in a 
university of applied sciences.



TERVEYS
Sairaanhoitaja
Ensihoitaja
Kätilö
Terveydenhoitaja

Oletko kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista sekä sairauksien hoitamisesta? 
Haluaisitko työskennellä eri-ikäisten ihmisten kanssa ja auttaa heitä? 

Terveysalalla työskentely on palkitsevaa, jokainen työpäiväsi on erilainen ja opit 
jatkuvasti uusia asioita. Terveysalalla toimii useita ammattiryhmiä. TAMKissa voit 
opiskella ensihoitajaksi, kätilöksi, sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi. TAMKin 
oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja pääset kehittämään taitojasi moniammatillisissa 
tiimeissä. Opit yhdistämään uusinta teoriatietoa käytännön hoitotyöhön. Tule kuulemaan 
ja keskustelemaan TAMKin tarjoamista terveysalan opiskelumahdollisuuksista ja 
tapaamaan alan opiskelijoita.



#elämäniparasratkaisu

#findingmypotential

TERVEYSTEKNOLOGIA
Röntgenhoitaja
Bioanalyytikko

Kiinnostaako sinua ihmisläheinen työ, mutta et näe itseäsi sairaanhoitajana? 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.

SOSIAALIALA JA HYVINVOINTI
Sosionomi 
Fysioterapeutti

Kiinnostaako sinua ihmisläheinen työ, mutta et näe itseäsi sairaanhoitajana? 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 liikkuvuutta. Voit kysyä 
sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijoilta kaikkia mieltäsi askarruttavia asioita.



MUSIIKKI
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 
instrumenttipedagogiikkaa, laaja-alaista 
musiikinteoriapedagogiikkaa, säveltämistä, 
kuoronjohtoa, orkesterinjohtoa tai 
musiikkiteatteria. Tapaat musiikinopiskelijoita ja 
voit samalla esittää heille kysymyksiä.

MEDIA / MEDIA AND ARTS
Medianomi
Degree Programme in Media and Arts

Kurkistus media-alan opintojen maailmaan!
 
Nyt sinulla on oiva tilaisuus päästä kurkistamaan media-alan opiskelijoiden 
kurssitöitä elokuvien ja television parissa! Opiskelijat kertovat myös opinnoistaan ja 
tulevaisuuden urasuunnitelmistaan. Esittelyssä pääset kuulemaan suomenkielisestä 
medianomilinjasta.

#elämäniparasratkaisu

#findingmypotential



A glimpse into
Media and Arts 
studies!

The students share their 
experiences as students in 
Mediapolis and thoughts about 
their future career plans. At 
the same session you will hear 
about the Finnish Film and TV-
education (in Finnish) and about 
Degree Programme in Media and 
Arts (in English).



LIIKETOIMINTA
Liiketalous
Yrittäjyys ja tiimijohtaminen
Palveluliiketoiminta
Degree Programme in International Business

Kiinnostaako sinua esimerkiksi digimarkkinointi, yrityksen kannattavuuden analysointi, 
esimiestyö, oikeudelliset ongelmat tai liikeidean kehittäminen oikeaksi bisnekseksi? 
Millaisia töitä tradenomit tekevät? Onko unelmasi yrittäjyys? Tule kuuntelemaan ja 
kokemaan, mitä opintomme sinulle tarjoavat! Kerromme, mitä ja miten meillä voi 
opiskella, millaisia käytännön projekteja voit tehdä ja mitä erilaisia uramahdollisuuksia 
opinnot sinulle antavat. Tapaat tradenomiopiskelijoita ja pääset tutustumaan 
opiskeluympäristöihimme.

Haluatko selvittää miltä tulevaisuuden ravintolapalvelut voisivat näyttää tai tiedätkö 
mihin restonomeja tarvitaan? Tulisiko sinusta hyvä päällikkö, esimies tai asiantuntija? 
Olisitko valmis hallitsemaan kokonaisuuksia? Tällä alalla pääset toteuttamaan itseäsi 
monenlaisissa tehtävissä ja työympäristöissä. Kerromme sinulle restonomiopinnoista ja 
meidän omasta oppimisympäristöstämme Catering Studiosta, jossa pääsee tekemään 
mielenkiintoisia projekteja. Tapaat restonomiopiskelijoita ja kuulet heidän ajatuksiaan 
alasta sekä opinnoista.



Do you want to 
complete your 
Business degree 
in English?

TAMK Business School offers 
two Bachelor’s in Business 
Administration Degrees taught 
in English. Come and meet our 
students of Entrepreneurship and 
Team Leadership and International 
Business. They will explain 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 and where 
your career could take you after 
studying business at TAMK!



Jatkoon!
#elämäniparasratkaisu
#findingmypotential


