Tradenomi (AMK), liiketalous,
päivätoteutus (Turku)
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan liiketalouden
polkuopintoja!
Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.

Opintojen aloitus
Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo
17.00 – 18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan
aseman vieressä ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan
opintojen aloittamisen sekä etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle
tuloa. Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin
orientaatiossa.






Aloitusaika: ti 27.8.2019 klo 9.00
Paikka: Lemminkäisenkatu 30, auditorio Lemminkäinen Karttalinkki
Ryhmätunnus: PLIITS19
Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Opinnot alkavat orientaatiolla. Orientoivien päivien aikana (ti-to) perehdytään Turun
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.
Alustavat työskentelyajat ovat: ti 9-15, ke 9:30-15:30 ja to 9-15. Tiistaina ja torstaina on myös
vertaistuutoreiden järjestämää vapaaehtoista iltaohjelmaa.

Liiketoimintaosaamisen perusteet/kielivalinta
Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakso (15 op) käynnistyy heti aloituspäivien jälkeen jatkuen
koko syyslukukauden. Voit yhdistää opintojaksoon myös englannin tai ruotsin kielen opintoja
suorittamalla opintojakson pienryhmätyöskentelyn suomen sijasta englanniksi tai ruotsiksi.
Pienryhmätyöskentely muodostaa 50 % opintojaksosta ja siihen sisältyy tiedonhakua, tiedon jakamista,
oppimisraporttien kirjoittamista ja vertaisarviointia kohdekielellä. Kohtalaisen sujuva kielitaito riittää.

Pohdi jo valmiiksi, haluatko suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakson englanninruotsin- vai suomenkielisessä pienryhmässä. Ryhmäjako tehdään heti orientoivien opintojen
aloituspäivänä.
Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen
lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019 osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan
Turun ammattikorkeakoulussa on siirrytty mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä
tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien
aikana. Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman
koulutuksesi suositus on hankkia laadukas peruslaite.

Lisätietoa
Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen mikko.siitonen@turkuamk.fi p. 050 598 5437
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi

Polkuopintojen maksut
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi
lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€
keväällä ja 200€ syksyllä).
Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta
opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston
kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan
vastaanottamista.
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon
tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme.

Avoimen AMK:n toimisto
Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää!
avoinamk@turkuamk.fi

Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818

Tervetuloa opiskelemaan!
Vertaistuutorien tervehdys

Moikka!
Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja meidän tuutorporukka haluaakin toivottaa just sut tervetulleeksi meidän
loistavaan liiketalouden jengiin. Tapaamme viimeistään ensimmäisenä koulupäivänäsi 27.8 ilmoittautumisen
merkeissä, mutta olemme päättäneet järjestää teille myös epävirallisen puistopiknikin 24. elokuuta. Tätä ei
kannata missata, sillä pääset tutustumaan muihin fukseihin jo ennen koulun alkua ja murtamaan jään!! Meidät
tuutorisi tunnistat enemmän tai vähemmän keltaisista haalareista, joten älä pelkää tulla nykäisemään lahkeesta,
jos sinulla on kysyttävää. Olemme myös perustaneet yhteisen Facebook-ryhmän koko vuosikurssille, jossa
jaamme ajankohtaista infoa tapahtumista yms.
Ekana viikkona ei päästä vielä varsinaisen opiskelun makuun, mutta tulet tutustumaan Turun
ammattikorkeakouluun, sen henkilökuntaan ja toimintatapoihin. Samalla saat myös paljon uutta tietoa ja

tärkeää infoa opintoihisi liittyen, joten korvat hörölle ja yritä pysyä mahdollisimman hyvin menossa mukana! Me
tuutorit olemme myös orientaatioviikon kokoajan mukana menossa ja meidät tunnistaakin koululla
tuutorpaidoista. Eli jos tuntuu, että tiput kärryiltä, pyydä rohkeasti apua tuutoreilta.

Ensimmäinen viikko sisältää astetta rennompaa ja hauskempaa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tutustuttaa
sinut niin kouluun kuin uusiin opiskelijatovereihinkin. Jos missaat aikaisemman piknikin ei huolta, sillä heti
tiistaina Vartiovuorenmäelle kokoonnutaan vapaaehtoisen piknikin merkeissä. Seuraavana päivänä
keskiviikkona on koululla luvassa niin sisätiloissa kuin säät huomioon ottaen ulkonakin, leikkimielinen Keep
Moving at Campus Kupittaa kilpailu. Jotta hauskuus jatkuu koko viikon, ja tylsää ei tule, torstaina on
legendaarinen Kaupunkikierros! Siihen kannattaa osallistua, vaik oisit koko ikääns asunt Turus!
EPÄVIRALLINEN PUISTOPIKNIK HENGAILU 24.8
Mitä? Hengailua puistopiknikin parissa omien juomien ja ruokien kera
Missä? Vartiovuorenmäki (tarkan sijainnin löydät Facebook-ryhmästä)
Milloin? 24.8 klo 18.00
Kui pal? No ilmane!
Miksi? Tule tutustumaan opiskelutovereihisi, vertaistuutoreihisi
Linkki yhteiseen Facebook-ryhmäämme: https://www.facebook.com/groups/359250981375312/
Huolia, murheita tai turhia toiveita?
Mikäli kaiken tämän sekavuuden jälkeen löytyy mitä tahansa kysyttävää tai mielen päältä, voit ottaa meihin
yhteyttä sähköpostitse. Jokaisen tuutorin sähköpostiosoite on muodossa: etunimi.sukunumi@edu.turkuamk.fi
Huippua kesää ja syksyllä nähdään!
Terkuin, Tuutorit
Nora Niemi, Anni Huhta, Emil Sairanen, Kaisa Vanha-Perttula, Akseli Uutela, Anniina Vaahtera, Christopher
Hamm, Emma Lindholm, Isa Aarnila, Joni Teliranta, Karoliina Lipponen, Laura Kurjessuo, Mico Lassander, Niklas
Aaltonen, Noah Badji, Peter Hindersson, Sara Lundsted, Sini Nyholm, Sirkku Riitala, Veera Lähteenmäki,
Vilhelmiina Harikkala, Viljami Antola

