Kirje tuutoreilta
Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa insinööriopiskelijaksi
Turun ammattikorkeakouluun!
Me tuutorit olemme sinua vastassa koulun alkaessa ja autamme sinua tarvittaessa. Opiskelut alkavat
orientoivilla päivillä ja niiden tarkoituksena on koulun ohjelman lisäksi tutustua omaan
opiskelijaryhmään, tuutoreihin ja ICT-city kampukseen. Lisäksi loppuviikosta on vapaaehtoisia
iltaohjelmia, joihin kannattaa myös osallistua!
Orientoivina päivinä osallistut koulun viralliseen ohjaukseen, sekä tuutorien järjestämään
kaupunkikierrokseen ja Boostcampiin. Lisäksi pääset tuutoreiden ohjauksella tutustumaan ICT-cityyn.
Kaupunkikierros on hupimielinen kierros ympäri Turkua, jossa suoritat rasteja ryhmäsi kanssa samalla
tutustuen Turkuun. Vaikka olisit Turusta kotoisin, kierroksella on varmasti jotain tarjottavaa sinullekin.
Boostcamp on luokan kesken pidettävä ryhmäytymistapahtuma, jossa on tuutorien ohjaamaa toimintaa.
Tulethan sinne hymyissä suin ja valmiina tekemään uusia elämänmittaisia ystävyyksiä. Tapahtumat ovat
aloittaville opiskelijoille täysin ilmaisia sekä pakollisia.
Facebookiin on luotu ryhmä PTIVIS19 - Tieto- ja viestintätekniikka, joka on tarkoitettu syksyllä
aloittaville tieto – ja viestintätekniikan opiskelijoille. Liitythän ryhmään ennen opintojen alkua!
Linkki ryhmään: https://bit.ly/2H7aRUj
Julkisilla pääsee kulkemaan koululle erittäin hyvin. Linjoja kulkee koulun vierestä muun muassa 32, 32A,
42 ja 60. Koulun lähellä olevia pysäkkejä ovat numero 870, 846, 1032, 1046. Föli-kortin opiskelijaalennukseen oikeuttava lomake löytyy opintotoimistolta (ICT, 2.krs).
Koulun lähettyvillä on rajallisesti parkkipaikkoja. Koulun vieressä on maksullinen parkkipaikka ja
muutama 1h paikka. Veritas-stadionilta löytyy jonkinlainen määrä parkkipaikkoja. Suosittelemme
vahvasti, että saavut koululle joko kävellen, pyörällä tai julkisilla. Pyöräpaikkoja löytyy koulun
välittömästä läheisyydestä.
Koulun ensimmäistä päivää saa jännittää vapaasti, niin tekevät varmasti muutkin. Saavuthan paikalle
ajoissa ja jos et löydä perille, niin kysy apua Facebook -ryhmässä. Jos et löydä luokkatilaa/auditoriota
niin kiskaise rohkeasti tuutoria hihasta, tunnistat heidät tuutoripaidasta ja liiloista haalareista.
Muutoinkin tuutoreiden puoleen saa kääntyä missä tahansa askarruttavassa asiassa, autamme sinua
mielellämme. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, on parempi rohkeasti kysyä kuin pohtia yksin. Toivomme, että
aloitat koulun avoimilla mielin, ja otat opiskelujen alusta ilon irti!
Terveisin tuutorit

Orientoivien ohjelma
Maanantai 26.8
Infotilaisuudet
Lounas ja ICT-kierros tuutoreiden opastamana
Tiistai 27.8
Koulun ohjelmaa, matematiikan lähtötasotesti
Boostcamp, lounas Kupittaan paviljongissa
Keskiviikko 28.8
Koulun ohjelmaa
Kaupunkikierros
Torstaina ja perjantaina ei virallista ohjelmaa. Suosittelemme kuitenkin ottamaan osaa iltaohjelmiin,
joista tiedotetaan lisää orientoivilla.

Muuta huomioitavaa
Viikkoa ennen orientoivia (eli vko 34) käy rekisteröitymässä AMK:n verkkoon osoitteessa
https://id.turkuamk.fi/
Maanantaina tarvitset:
- Henkilöllisyystodistus
- Muistiinpanovälineet 
Jos haluat tilata opiskelijahaalarit ja/tai liittyä ainejärjestömme Turun Insinööriopiskelijat TIO ry:n jäseneksi, varaa mukaan
maksukortti. Haalareiden jäsenhinta on 30€ ja insinööriliittoon liittyminen 30€. (Ei käteismaksua)

Turun AMK:n opiskelijakunta TUO
www.opiskelijakunta.net
www.facebook.com/opiskelijakunta/
Turun Insinööriopiskelijat TIO ry
www.tio.fi
www.facebook.com/TurunInsinooriopiskelijatTioRy/

Opiskelijaravintoloiden ruokalistat
https://www.lounaat.info/
Tuudo
Sovellus korkeakouluopiskelijoille, mistä löytyy tärkeimpiä
opiskelijapalveluita
https://www.tuudo.fi/

T U U T O R I E S I T T E L Y T
Akseli Uusitalo, 22v.
Pyöräily ja pelailu best. Nautin myös pitkistä kävelyistä meren rannalla.
Kuumat kissat ja sarvekkaat äidit ottakee yhteyttä.
Motto: "I haven't lost my virginity yet cos I never lose" -Sun Tzu
Lempieläin: Koira

Eemeli Ranta, 22v.
Lautapelit, Videopelit ja Kahvi
Motto: "Sleep eat nap repeat"
Lempieläin: Pesukarhu

Elli Huovinen, 23v.
Tykkään kodin sisustamisesta, päikkäreistä luentojen välissä ja
ompelusta(poisluettuna haalarimerkit). Emmää mittää muuta ossaa itestä
sanua.
Motto: ”Tänää yks nopee lyni?”
Lempieläin: Kaikki mille en oo allerginen

Joonas Yli-Saari, 24v.
Crossfittii, videopelei ja frisbeegolffii
Motto: Lempieläin: Kissa

Katariina Pelto-Pihko, 24v.
Huonekasvien paijaus, luontodokkarit, miinaharava ja lenkkeily
Motto: "Ruoka tekee onnelliseksi"
Lempieläin: Mesipussikiipijä

Kyösti Vaaranmaa, 21v.
kaiken genren videopelit, sekä muu automaattinen tietojenkäsittely sekä
softa että hardware puolella kiinnostaa.
Motto: "Pidä kädet ja jalat laitteen sisäpuolella"
Lempieläin: Delfiini

T U U T O R I E S I T T E L Y T
Matias Kangas, 22v.
Pelaaminen, lenkkeily ja sarjat
Motto: "Olut on parasta kylmänä" Everyone
Lempieläin: Koira

Mikko Nyberg, 25v.
Harrastuksiin kuuluu rullalautailu ja kuntosali. Joskus taidan pelata pelejä
koneella.
Motto: "Jack of all trades. Master of none"
Lempieläin: Ankka

Noora Kuorikoski, 21v.
Hieman jo turkulaistunut pohjanmaalainen. Valokuvaaminen ja graafinen
suunnittelu kiinnostaa, mut jotenkin päädyin tiviopiskelijaks.
Motto: "Make coffee not war"
Lempieläin: Kissa

Reetta Nurminen, 26v.
Crossfit, sali, lumilautailu ja nykyään myös longboarding kuuluu harrastuksiin.
Simssiki on kiva.
Motto: "Kyl me täst läpi päästää"
Lempieläin: Mangusti

Samuli Gratscheff, 26v.
Kesällä frisbeegolf, koska kuulemma kesällä pitäis tehä muutakin kuin pelata
videopelejä.
Motto: "En mää muista"
Lempieläin: Dogi

Sandra Dyster, 23v.
Etelä-Savosta, harrastuksiin kuuluu taide ja hevoset
Motto: "Kaikki on suhteellista"
Lempieläin: -

T U U T O R I E S I T T E L Y T
Sanna Herrala, 26v.
Kivaa on olut hifistely, lautapelit ja sisäisen mummon kanavointi käsitöihin.
Motto: "Pretend like your're someone who's good at it"
Lempieläin: Yksisarvinen/kilpikonna. Sarvekas kilpikonna?

Valtteri Nummela, 20v.
Airsoft, Tietokoneiden rakentaminen ja ylikellotus, Autojen virittäminen(JDM)
ja teknologia yleisesti kiinnostaa.
Motto: "Kotia nukkumaa"
Lempieläin: Missingno

Viivi Virtanen, 19v.
Taiteilu kuten piirtäminen ja valokuvaus, joskus motivaatiolla tarinointikin on
ihan jees.
Motto: "Make yourself proud"
Lempieläin: Mäyrä

Ville Pikaloff, 21v.
Tykkään pelata Overwatchii ja mainaan Wolfii Smash Ultimates
Motto: "Seikkailu avartaa"
Lempieläin: Lohikäärme

Aki Rönnkvist, 23v.
Harrastan kuntosalilla käyntiä ja juoksua, jonkun verran tulee myös pelailtua
Motto: If you need a miracle BE the miracle
Lempieläin: Kissa

Miikka Raittila, 22v.
Skeittaus, musiikki ja csgo
Motto: "Puuro syödään vikisemättä"
Lempieläin: Toni-possu

T U U T O R I E S I T T E L Y T
Mikko Puukka, 20v.
Aktiivihommat ja videopelit
Motto: En se ollut minä ja sitä paitsi se oli vahinko.
Lempieläin: -

Rami Takala, 25v.
Harrastan salibandyä ja jääkiekkoa. Myös tietokoneella tulee pelailtua.
Motto: "Oispa motto"
Lempieläin: Koira

