
 
 

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

polkuopintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2020, klo 9:00 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, auditorio Lemminkäinen 

• Ryhmätunnus: PMYYNS20 (lukujärjestyksessä LTOPS20) 

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

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

kouluun 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 lukujär-

jestykset 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. men-

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

otteesi. 

HUOM Polkuopiskelija! Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa hyväk-

silukua aikaisemmille opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut hyväksy-

tyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä avoimen AMK:n 

opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson opettajan 

kanssa. 
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Lisätietoa 

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 

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

jälkeen 17.8. alkaen) 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Hei Sinä uusi myyntityön polkuopiskelija! 

Ensinnäkin suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa mahtavaan joukkoomme Lemminkäisenka-

dulle!  

Me tuutorit olemme ensimmäisenä koulupäivänäsi tiistaina 25.8. sinua vastassa Lemminkäisenkadun 

kampuksella, josta ohjaamme sinut eteenpäin! 

Aloitamme syksyn kolmella orientoivalla päivällä, joiden aikana pääset tutustumaan uusiin opiskeluto-

vereihisi, ammattikorkeakoulun maailmaan, sekä Lemminkäisenkadun kampukseen. Otathan mukaasi 

muistiinpanovälineet ja hieman ruokarahaa. Olemme myös suunnitelleet teille iltaohjelmaa, jotta kai-

killa olisi mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin. Varaathan siis ensimmäisellä viikolla myös illat 

vapaiksi, ettet jää paitsi mistään hauskasta! 

Olemme tehneet teille ihan oman Facebook-ryhmän, joten jos haluat etukäteen kysellä mieltä askar-

ruttavista asioista tai tulevien luokkakavereiden nassut kiinnostavat, voit liittyä ryhmään, vaikka heti 

tästä linkistä: https://www.facebook.com/groups/1348971302158527. 

Nähdään siis elokuun viimeisellä viikolla! 

Terkuin tuutoritiimimme Oona, Marjaana, Meri-Tuuli, Waltteri, Samuli ja Nea. 
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P.S. Jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää, voit olla yhteydessä vastuutuutoriimme Oonaan, joko puhe-

limitse numeroon 044 520 5037 tai sähköpostitse  

oona.akkanen@edu.turkuamk.fi 

P.P.S. Lempparin kampuksen alueella ja sen läheisyydessä on todella huonosti parkkipaikkoja, joten 

suosittelemme tulemaan jollain muulla kuin autolla.  

P.P.P.S Huomioithan myös, että tarvitset opinnoissa omaa kannettavaa tietokonetta. 

 


