
 
 

Liiketalous, Tradenomi (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2020, klo 9:00 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, auditorio Lemminkäinen 

• Ryhmätunnus: PLIITS20 (lukujärjestyksessä LTOPS20) 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opinnot alkavat orientaatiolla. Orientoivien päivien aikana (ti-to) perehdytään Turun 

ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Alustavat työskentelyajat ovat: ti 9–15, ke 

9:00–16:00 ja to 9–16.  

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen 

lukujärjestykset on julkaistu osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.  

Opintojen hyväksilukeminen 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeätä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 

saman alan aikaisempia korkeakouluopintoja, toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8. 

mennessä opinto-ohjaaja Mikko Siitoselle, mikko.siitonen@turkuamk.fi Huom! Liitä viestiin 

opintosuoritusotteesi. 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen mikko.siitonen@turkuamk.fi p. 050 598 5437 (Tavoitettavissa loman 

jälkeen 17.8. alkaen) 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  
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Vertaistuutorien tervehdys 

Heippa sinä uusi opiskelija! 

Ihan ensimmäisenä haluamme onnitella uuden opiskelupaikan johdosta, tästä lähtee uusi elämänjakso! 

Tämä uusi ajanjakso saattaa aluksi olla hyvinkin jännittävää ja pelottavaa, mutta ennen kaikkea 

ikimuistoista, joten pidä hyvä asenne matkassa mukana.  

Me olemme tuutoreiden kanssa älyttömän innoissamme tulevasta syksystä ja siitä, että saadaan ottaa 

teidät opiskelijat meidän hellään huomaamme. Meidän tehtävä tuutoreina on auttaa teitä pääsemään 

sisään opiskelijaelämään sekä tutustumaan toisiinne. Meihin voi luottaa asiassa kuin asiassa, eikä 

tarvitse pelätä, että käännettäisiin kenellekään selkä. Tuki ja turva on kaksi tärkeintä asiaa tässä pestissä 

ja otamme ne kunnioittavasti vastaan.  

Asiasta toiseen: Turku on ihan paras kaupunki, jossa tulette varmasti kokemaan viihtyisät 

opiskelijavuodet ja saamaan ihan hurjan määrän uusia ystäviä, muistoja ja kokemuksia! Jos muutat 

tänne yksin toiselta paikkakunnalta, niin älä huoli, sillä et todellakaan tule olemaan ainoa. Mistään ei 

kannata etukäteen stressata. Ei edes siitä, vaikket tuntisi täältä ketään tai vaikket olisi Turussa ikinä 

käynytkään.  

Itse ensimmäinen kouluviikko ei vielä pidä sisällään normaalia opiskelua (jee!), vaan sen sijaan 

tutustutte toisiinne, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan sekä Turun ammattikorkeakouluun. Luvassa 

on paljon uutta asiaa ja tietoa tuleviin opintoihisi liittyen eli korvat hörölle! Jos kuitenkin tuntuu, että 

keskittyminen ei riitä ja kaikki menee ohi ymmärryksen niin ei hätää! Me tuutorit olemme mukana koko 

orientoivien ajan ja meitä saa aina tulla vetämään hihasta, jos on jotain kysyttävää tai muuta asiaa. 

Meidät tunnistat niistä keltaisista haalareista sekä tuutorpaidoista 😊 Eka viikko pitää sisällään myös 

astetta rennompaa ja hauskempaa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tutustua kaikkiin paremmin eli 

avoimin mielin mukaan!  

Haluaisimme myös pyytää sinua liittymään Facebookissa luomaamme ryhmään ”PLIITS20”, jossa 

tiedotamme ajankohtaisista asioista (parhaista bileistä).  

https://www.facebook.com/groups/3813659022042057/about 

Nähdään viimeistään ensimmäisenä koulupäivänä 25.8.2020! 

https://www.facebook.com/groups/3813659022042057/about


 
 
  

Kesäisin terkuin, 

Tuutorit 


