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Tervetuloa opiskelemaan Maaseutuelinkeinojen monimuotototeutukseen! 

 

Aivan aluksi sinun kannattaa hakea itsellesi opiskelijatunnus, joka mahdollistaa sen, että voi alkaa tutustua 
opintoihisi jo nyt.  Ohjeet tunnuksen hakemiseen löytyvät tältä samalta verkkosivustolta. Ryhmänne tunnus on 
MAA22KM.  

 

Tietoa opinnoista ja ohjeita monimuoto-opiskeluun 

Kontaktiopetus (lähiopetus tai verkko-opetus) tulee olemaan pääosin tiistaisin klo 16-18 ja perjantaisin klo 8-16 
välisinä aikoina.  Muita opetusaikoja sovitaan tarpeen mukaan.  

Lähiopetusta Oulussa on noin yksi päivä kuukaudessa. Niihin osallistuminen on suositeltavaa ja joissakin ta-
pauksissa pakollista. Mikäli opintojakson toteutukseen kuuluu esimerkiksi laboratorioharjoituksia, ne tulee suo-
rittaa niille varattuina lähipäivinä, koska korvaavia tehtäviä ei ole. 

 

Verkko-opiskelua varten tarvitset tietokoneen, toimivan internet-yhteyden, 
kuulokkeet ja mikrofonin sekä web-kameran.  Lähiopetuksessa voit tarvita 
myös omaa tietokonetta. Ota se mukaasi jo ensimmäiseen perehdytyspäi-
vään. 

Verkko-opetuksessa ja neuvotteluissa käytetään erilaisia ohjelmistoja. Niihin 
pääset tutustumaan digistarttipaketissa. Verkko-oppimisalustana käytetään 
Moodlea. 

Digistarttipaketin avulla pääset tutustumaan käytettäviin digitaalisiin palveluihin. Pääset opiskelemaan sitä 
tällä verkkosivustolla olevasta linkistä.  

Itsenäiseen opiskeluun sinun tulee varata riittävästi aikaa. Monimuotototeutuksessa kontaktiopetuksen määrä 
on pienempi kuin päiväryhmillä ja itsenäisesti tai ryhmissä tehtäviä harjoitustöitä on enemmän.   Opintojen ai-
kataulu on suunniteltu siten, että kukin opintojakso suoritetaan sille varatun periodin aikana. Ryhmätyöt ovat 
oleellinen osa opiskelua ja ne edellyttävät kaikkien ryhmän jäsenten sitoutumista yhteiseen projektiin. 

Monimuotototeutuksessa opiskelu on päätoimista eli vuodessa saat noin 60 opintopistettä. Normaali opiskelu-
aika on 4 vuotta ja 240 opintopistettä. Tämä tarkoittaa keskimäärin 40 tunnin viikkotyöpanosta. 
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Opintojen ensimmäinen lähipäivä on tiistaina 11.1.2022  

Aloituspäivä on Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Luokkatila on 7A151. Olemme opasta-
massa ala-aulasta oikeaan paikkaan. Lisätietoa Linnanmaan kampukselle tulosta löydät täältä: 
https://www.oamk.fi/fi/oamk/yhteystiedot/linnanmaan-kampus. Huomioithan, että kampuksella on maksullinen 
pysäköinti.  

Aloituspäivän 11.1.2021 alustava ohjelma, Linnanmaan kampuksella luokassa 7A151                

 8.15 - 11.00   Opiskelijana luonnonvara-alalla: Tuomo Pesola, Hanna Laurell, Paula Syri                

11.00 - 12.00   Lounas                

12.00 - 12.45   Kirjasto ja tiedonhaku Tomi Pelkonen                

12.45 - 14.00  Ryhmäytyminen                

14.00 - 14.15   Kahvitauko                

14.15 - 16.00   Kevään opintojaksojen esittelyä: opintojaksojen vastuuopettajat                

 

 

Seuraava opetuspäivä on perjantaina 14.1.2021 klo 8:15-16:00 verkko-opetuksena.  

Kevään ohjelma löytyy ajoitussuunnitelmana Moodlesta ja tarkempana Lukkarikoneesta.  Lukkarikoneeseen 
ohjelma päivittyy yleensä pari viikkoa ennen periodin vaihtumista.  

Ryhmäsi ohjausympäristö on Moodlessa: MAA22KM-Tuutorointi – nimisellä alustalla.  
o Sieltä löytyy tietoa ryhmäsi opinnoista ja opinnoista vastaavista henkilöistä 
o Sieltä löytyy linkki kyselyyn, jonka tarvitsemme henkilökohtaista opintosuunnitelmaa 

(HOPS) varten 
o Sieltä löytyy alusta, jossa voit esitellä itsesi muille ryhmän jäsenille ja tutustua heihin 

 

Sinun kannattaa heti opiskelupaikan hyväksyessäsi ottaa käyttöön ilmainen Tuudo-mobiilisovellus.  Sen 
avulla saat paljon tietoa opintoihin liittyen. Sieltä löytyy esim. Linnanmaan kampuksen kartta ja kulkuyhteydet. 
Tuudon Chatissa on sinua varten tuutorointiryhmä MAA22KM-tuutori, johon voit liittyä ja käydä keskustelua 
opintojen aloitukseen liittyvistä asioista. Siellä voit myös keskustella muiden ryhmäsi opiskelijoiden kanssa.   

Ryhmäsi opettajatuutorina on Paula Syri.  Olen tavoitettavissa Tuudossa tai sähköpostilla paula.syri@oamk.fi.  
Maaseutuelinkeinojen tutkintovastaava on Hanna Laurell. Tavoitat Hannan sähköpostilla hanna.lau-
rell@oamk.fi tai puhelimitse 0505983086. 

Aloita siis opintoihin perehtyminen heti saatuasi opiskelijatunnuksen, jonka avulla pääset opiskelijaintra Oivaan 
ja Moodle-oppimisalustoille.  

Tervetuloa joukkoomme ja menestystä opintoihin!  

oamk_agrologi 

Akraamo 

Seuraa some-tilejämme Instagramissa ja Facebookissa:  
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