INSINÖÖRI (AMK), päivätoteutus,
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus, polkuopinnot

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
polkuopintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Tiistai 25.08. klo 10

•

Paikka: Joukahaisenkatu 3, ICT B 1041, Auditorio Omega

•

Ryhmätunnus: PAUTOS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 Auditorio Omegan edustalla.
25. – 27.08. on järjestetty ohjelmaa; tietoiskuja, ryhmäytymistä ja muuta tarpeellista opintojen
aloitukseen liittyvää asiaa aamusta aina iltaan asti. Tarkempi ohjelma annetaan aloituspäivänä.

Boost Camp
Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä sekä saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan
yhdessä ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä
kuin oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h.
Boost Camp on ma-ti 31.08.-01.09. mikäli sen hetkiset Korona-määräykset ko. leiriytymisen sallivat.

Lisätietoa
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11)
Koulutusvastaava Markku Ikonen, puh. 050 5985 744, markku.ikonen@turkuamk.fi, 17.08. 20 alkaen
Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi, 12.08.20 alkaen
Opettajatuutori Rami Wahlsten, puh. 040 3550 910, rami.wahlsten@turkuamk.fi, 17.08.20 alkaen

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi

Vertaistuutorien tervehdys
Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan polkuopintoja Turun ammattikorkeakouluun!
Me vertaistuutorit näytämme sinulle korkeakouluopiskelujen ensi askeleet ja toimimme täällä
muutenkin juuri sinua varten.
Turun ammattikorkeakoulu yhdistyy tulevana syksynä suureksi campukseksi, Turun Kupittaalle, joten
tuleva campus on meille tuutoreillekin uusi paikka. Näin voimme siis yhdessä suunnistaa kohti
tulevaisuuden ammattiamme!
Olemme tehneet tulevalle opiskeluryhmällesi Facebook-ryhmän, ”PAUTOS20”, jossa pääset
tutustumaan uusiin opiskelukavereihin, tuutoreihin sekä lukemaan tuutoreiden viestejä opiskelujen
alkuun liittyen. Mikäli et ole Facebookissa, ei hätää, olemme luoneet myös WhatsApp-ryhmän
”PAUTOS20”.
Jos sinulla on Facebook, liity ryhmään ja seinällä olevan kutsulinkin kautta myös WhatsApp-ryhmään.
Suosittelemme liittymään molempiin ryhmiin. Mikäli sinulla ei ole Facebookia, ota yhteyttä
tuutorivastaavaan (Sami Koskinen) WhatsAppin kautta, jolloin hän lisää sinut WhatsApp-ryhmään.
Molemmissa verkostoissa ilmoitetaan tuutoreiden osalta samat asiat, jolloin et jää tärkeistä tiedoista
paitsi.
Meitä tuutoreita on kaikkiaan kuusi (6) henkilöä, joihin meistä jokaiseen voi ottaa yhteyttä erittäin
matalalla kynnyksellä. Ottakaa siis reippaasti kehen tahansa meistä yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa
sinua ennen opintojen alkamista, me autamme sinua!

Tuutorivastaava
Sami Koskinen, sami.koskinen1@edu.turkuamk.fi, 0400201496

Vertaistuutorit
Janne Argillander, janne.argillander@edu.turkuamk.fi, 0401889605
Santeri Hartikainen, santeri.hartikainen@edu.turkuamk.fi, 0451216601
Niko Järvensivu, niko.jarvensivu@edu.turkuamk.fi, 0456703506
Tiamaria Lamponen, tiamaria.lamponen@edu.turkuamk.fi, 0458681270
Silja Mattila, silja.mattila@edu.turkuamk.fi, 0449772651

