
   
 

   
 

INSINÖÖRI (AMK), myynti-insinööri, päivätoteutus 

 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun tuleva myynti-insinööri! Tästä löydät 

tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

- Aloitusaika: 25.8.2021 alkaen klo 9.30 

- Paikka: EduCity Joukahaisenkatu 7 (saapumisohjeet alempana) 

- Ryhmätunnus: PTUTAMS21 

- Ota mukaan:  

o Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

o Muistiinpanovälineet 

o Läppäri 

o Rahaa ruokailuun (noin 3€, vain korttimaksu) 

 

Lisätietoa 

Koulutusvastaava Rauni Jaskari, puh. 044 907 2904, rauni.jaskari@turkuamk.fi  

Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala, puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi 

Opettajatuutori Laura Nurminen, puh. 040 355 0393, laura.nurminen@turkuamk.fi 

Opettajatuutori Anniina Jaranne, puh. 050 598 5922, anniina.jaranne@turkuamk.fi  

Opintotoimisto: opintotoimisto@turkuamk.fi  

Digistartti 

Digistartti-paketti sisältää paljon tärkeää inffoa liittyen opiskeluun meillä, joten se todella 

kannattaa tehdä ennen opintojen alkua. Se vastaa moniin kysymyksiin jo etukäteen ja helpottaa 

huomattavasti opintojen aloitusta! 
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Vertaistuutorien tervehdys 

Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelemaan myynti-inssiksi Turun ammattikorkeakouluun! 

Opiskelu alkaa keskiviikkona 25.8.2021 klo 9.30 osoitteessa Joukahaisenkatu 7 EduCity. 

Kokoontumispaikka on EduCityn ja ICT-Cityn välissä (kartassa punainen piste).  Ensimmäisenä 

opiskelupäivänä on suositeltavaa, että tulette pyörällä tai kävellen, sillä autopaikkoja on 

rajoitetusti. (Lähimmät ilmaiset paikat ovat noin 0,5 km päässä Kupittaan Veritas Stadionin 

vieressä mutta niitäkin toki rajoitetusti) 

Olemme teitä vastassa ensimmäisenä päivänä! Tunnistat meidät liiloista haalareista, myynti-

inssi kyltistä sekä vertaistuutori paidoista. Mikäli kuitenkin sinulla on vaikeuksia löytää, voit 

nykäistä hihasta ketä tahansa haalaripukuista. 

Muista ottaa mukaan ylempänä kirjeessä mainittujen tavaroiden lisäksi säähän sopiva varustus 

sekä tietenkin iloinen mieli!        

 

Aikataulu 

Keskiviikko 25.8.2021 9.30-15 

Torstai 26.8.2021 10-15 

Perjantai 27.8.2021 vapaa (mahdollista vapaaehtoista ohjelmaa) 

Varaathan keskiviikko, torstai, perjantai (iltoihin) vapaata ryhmäytymistä varten! 



   
 

   
 

Me olemme vertaistuutoreiden kanssa tehneet teille uusille myynti-inssi opiskelijoille WhatsApp-

ryhmän “PTUTAMS21”. Ryhmään tulee tärkeää tietoa opiskeluun ja niiden aloitukseen liittyen sekä 

ryhmässä voi esittää kysymyksiä! 

Liitythän ryhmään mahdollisimman pian oheisten linkkien kautta: 

 

                                              

https://chat.whatsapp.com/F1V4AtRi1XG0bUyTgGuFFi 

Mikäli jostain syystä linkki/QR-koodi ei toimi, otathan yhteyttä meihin sähköpostilla tai laita viestiä 

Siirille 045 110 8862. 

 

Myynnin tuutorit: 

Eemeli  eemeli.nurminen@edu.turkuamk.fi  

Sanni    sanni.kuusinen@edu.turkuamk.fi  

Siiri       siiri.velling@edu.turkuamk.fi  

Emma  emma.puolakka@edu.turkuamk.fi  

JP          jaakko-petteri.maki@edu.turkuamk.fi  

Jere      jere.sjoroos@edu.turkuamk.fi 
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