
 
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2021, klo 9:00 

• Paikka: Joensuunkatu 7, Salo, avotilat Ringa, Demi ja Santra 

• Ryhmätunnus: PLIISS21 

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

Opinnot alkavat orientaatiolla. Orientoivien päivien aikana (ke-pe) perehdytään Turun 

ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Alustavat työskentelyajat ovat: ke 9–15:30, to 

10:00–15:00 ja pe 9:30–15:00. HUOM! Joinain iltoina saattaa olla jotain vertaistutoreiden järjestämää 

ohjelmaa.  

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen 

lukujärjestykset on julkaistu osoitteessa lukkarikoneessa.  

Ennakkotehtävä  

Uusille opiskelijoille on laadittu jo ennen opintojen alkua tehtäväksi Digistartti-paketti, jossa käydään 

läpi opintojen kannalta hyödyllisiä asioita. Käythän tekemässä tuon Digistartin ennakkoon! Tarkemmat 

ohjeet siihen kirjautumiseen löytyy Turun AMK:n nettisivuilta. Digistartti avautuu elokuun alussa. 

Opintojen hyväksilukeminen 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeätä tietää aiemmista korkeakouluopinnoistasi. 

Jos sinulla on saman alan aikaisempia opintoja ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, toimita niistä 

tieto sähköpostilla viimeistään 15.8. mennessä opinto-ohjaaja Anu Lehtiselle, 

anu.lehtinen@turkuamk.fi. Huom! Liitä viestiin opintosuoritusotteesi. 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21660/PLIISS21/year/2021
https://lukkari.turkuamk.fi/#/schedule
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
mailto:anu.lehtinen@turkuamk.fi


 
 
Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Anu Lehtinen anu.lehtinen@turkuamk.fi p. 050 598 5667 (Tavoitettavissa 17.8. 

alkaen) 

Opettajatuutorit Pia Lindgren pia.lindgren@turkuamk.fi p. 040 355 0125 (Tavoitettavissa 17.8. alkaen) 

Taru Kankaanpää taru.kankaanpaa@turkuamk.fi o. 040 355 0169 (Tavoitettavissa 17.8. alkaen) 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Vertaistuutorien tervehdys 

Tervetuloa opiskelemaan valiojoukkoomme, sinä uusi tradenomiopiskelija!  

Onnea uudesta opiskelupaikastasi Turun ammattikorkeakoulussa! Me ollaan teidän Digitrade-tuutorit, 

Juho, Maija, Teemu ja Sanna ja olemme sinua vastassa, kun aloitat koulun orientaatiopäivillä 

25.8.2021 klo 9:00. Olemme aktiivisesti läsnä opintojesi ensimmäisillä viikoilla ja jatkossa myös 

taustatukena opintojesi edetessä. Meidän tavoitteenamme on, että kaikilla on turvallinen ja hyvä olo 

opintojen aikana, ja että voitaisiin vastata mahdollisimman moniin kysymyksiin liittyen opintojen 

kulkuun. Lisäksi me tietysti järkkäämme kaikkia erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja, joissa kaikki voi 

tutustua toisiinsa vielä paremmin! 

Ennen orientaatiopäiviä suosittelisimme vahvasti että suoritatte Digistartti-paketin Itslearningissa. Se 

itsessään vastaa jo todella moniin käytännön kysymyksiin, kuten mistä lyödät lukujärjestyksen, mitä 

opintoja on tarjolla ja kaikkea muuta timanttista tietoa. Kaiken tämän lisäksi saat siitä badgen. 

Orientaatiopäivät kestävät keskiviikosta perjantaihin 25.8.-27.8.2021. Näiden päivien tarkoituksena on 

tutustua omaan ryhmään, meihin tuutoreihin ja kampukseesi. Älä hermostu, kun tietoa tulee paljon 

kerralla. Kysele rohkeasti, keskeytä, ole utelias! Me tuutorit olemme olleet ihan samassa tilanteessa 

kuin sinä nyt, ja yritämme parhaamme mukaan saada teille kaikille kivan fiiliksen jatkoa ajatellen! 

Otathan siis roppakaupalla hyvää mieltä ja rentoa meininkiä mukaasi mahdollisesta jännityksestä 

huolimatta       

Salon IoT Campus sijaitsee osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo. 

mailto:anu.lehtinen@turkuamk.fi
mailto:pia.lindgren@turkuamk.fi
mailto:taru.kankaanpaa@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


 
 
Ohessa on kuva, minne auto kannattaa ajaa, sillä vierasparkki on aina täynnä. Pysäköinti merkitty P:llä. 

Parkkipaikalla sinua vastassa on keltaisiin haalareihin pukeutunut tuutori, kysy häneltä rohkeasti 

neuvoa mihin suuntaan pitää mennä       

 

 

Myös pääovella sinua vastassa on keltaisiin haalareihin pukeutunut tuutori, joka ohjaa sinut oikeaan 

suuntaan muiden uusien opiskelijoiden luo       Tilanne saattaa muuttua, ja vastassa teitä voi olla myös 

nuoli joka ohjastaa oikeaan suuntaan! Mutta älkää hätääntykö, se tuppaa aina olemaan vähän hakemista 

nuo ekat päivät, niin se oli meilläkin. 

Keskiviikkona et tarvitse mukaan mitään erityistä, mutta torstaina tarvitset jo läppärin ja 

muistiinpanovälineet, muista ottaa ne mukaan! 

Olemme luoneet teille myös Facebook-ryhmän Salon digitradet 2021, johon toivomme kaikkien 

liittyvän, mikäli sinulla on profiili       Sinne laitamme myös infoa orientoivista, ohjelmasta ja erilaisista 

tapahtumista, joten ryhmään liittyminen kannattaa! 

Keskiviikkona 25.08.2021 olemme valmistelleet iltaohjelmaa turussa kello 18.00 alkaen. Ota mukaan 

säänmukaiset varusteet, koska olemme ulkona puistossa illan. Sinun ei tarvitse ilmoittautua iltaan 

etukäteen. Lisätietoja Facebook-ryhmästä Salon digitradet 2021 lähempänä ajankohtaa.  



 
 
 

Odotamme innolla ja positiivisin mielin juuri sinun näkemistä! 

Terkuin,  

Juho, Maija, Teemu ja Sanna       
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