
 
 

INSINÖÖRI (AMK), päivätoteutus,Tuotantotalouden koulutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun tuleva tuotantotalouden insinööri! Tästä 

löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus: 

• Aloitusaika: 25.08.2021 Kello 9.30 

• Paikka: ICT-City Kupittaan Kampus, Joukahaisenkatu 3 

• Ryhmätunnus: PTUTAS21 

Ota mukaan: 

• Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

• tietokone 

• rahaa ruokailuun (vain korttimaksu) 

• muistiinpanovälineet 

Lisätietoa 

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

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

 

Opettajatuutorit: 

Virpi Raivonen puh. 044 907 4977, virpi.raivonen@turkuamk.fi 
Jenni Mansikkala, puh. 050 598 5338 Jenni.mansikkala@turkuamk.fi 
 
Opintotoimisto: opintoasiat@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 tuotantotalous-inssiksi Turun 

ammattikorkeakouluun! 

Opiskelu alkaa keskiviikkona 25.8 osoitteessa Joukahaisenkatu 3 ICT-City. Ovi on sairaala 

Neon vastapäätä, tien toisella puolella. Ensimmäisenä opiskelupäivänä on suositeltavaa, että 

tulette pyörällä tai kävellen. Autollakin toki pääsee mutta autopaikkoja on rajoitetusti. 

Lähimmät ilmaiset 0,5 km päässä Kupittaalla Veritas Stadionin parkkipaikalla.  

Olemme teitä ensimmäisenä päivänä vastassa. Tunnistat meidät liiloista haalareista ja 

tuutori-paidasta. Kartta/Kuva sisäänkäynnistä: 

 

  

 

 

 



 
 

 

AIKATAULU: 

Keskiviikko 25.8 
 
Klo 9.30-10 ohjelman aloitus 

Klo 10-11 ohjelmaa 

Klo 11-13 kierros ja ruokailu 
Klo 13-14 pienryhmiin jako, pienet leikit, wa-pienryhmät, luokkajako A ja B.   
Klo 15-16 Tilaisuus niille kenellä ei toimi digistartti tai tunnukset 

Torstai 26.8 

Klo 10.00–15.00 

Varaathan keskiviikko, torstai ja perjantai iltoihin vapaata ryhmäytymistä varten. 

Me olemme vertaistuutorien kanssa tehneet uusille tuotantotalouden opiskelijoille 

WhatsApp-ryhmän PTUTAS21. Ryhmään voit liittyä alla olevan linkin tai QR-koodin kautta. 

https://chat.whatsapp.com/GoNFLZvAmYn34bpc1DGv6C  
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Voit ottaa meihin yhteyttä, jos tulee ongelmia tai kysyttävää! 

Tuotantotalouden tuutorit: 

• Alexandra Rapeli, alexandra.rapeli@edu.turkuamk.fi 

• Santeri Lamminpää, santeri.lamminpaa@edu.turkuamk.fi 

• Aku Knihtilä, aku.knihtila@edu.turkuamk.fi 

• Siiri Leino, siiri.leino@edu.turkuamk.fi 

• Teemu Heinonen, teemu.heinonen@edu.turkuamk.fi 

• Emmi Laitonen, emmi.laitonen@edu.turkuamk.fi 

• Elviira Nyrhilä, elviira.nyrhila@edu.turkuamk.fi 

• Emmi Tuomala, emmi.tuomala@edu.turkuamk.fi 

• Kia Launo, kia.launo@edu.turkuamk.fi 
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