
 
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 24.8.2021, klo 9:00 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, auditorio Lemminkäinen 

• Ryhmätunnus: PLIITS21 

• 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 

9:00–16:00 ja to 9–16.  

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.  

Ennakkotehtävät  

Uusille opiskelijoille on laadittu jo ennen opintojen alkua tehtäväksi Digistartti-paketti, jossa käydään 

läpi opintojen kannalta hyödyllisiä asioita. Käythän tekemässä tuon Digistartin ennakkoon! Tarkemmat 

ohjeet siihen kirjautumiseen löytyy Turun AMK:n nettisivuilta. Digistartti avautuu elokuun alussa. 

Liiketoimintaosaamisen perusteet/kielivalinta – pohdi jo ennakkoon  

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. Riittää, että sinulla on 

kohtalaisen sujuva kielitaito ruotsissa tai englannissa, jossa voit valita pienryhmätyöskentelyssä 

kieleksi ruotsin tai englannin.  

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21660
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/


 
 
Koska tuo pienryhmäjako tehdään jo heti orientoivien päivien ensimmäisenä päivänä, niin pohdi jo 

ennakkoon valmiiksi, haluatko suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakson englannin- 

ruotsin- vai suomenkielisessä pienryhmässä.  

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Anu Lehtinen anu.lehtinen@turkuamk.fi p. 050 598 5667 (Tavoitettavissa 17.8. 

alkaen) 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  
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Vertaistuutorien tervehdys 

Moikka uusi opiskelija! 

Onnittelut sinulle uuden opiskelupaikan johdosta, tästä alkaa uusi elämänjakso! 

Tämä ajanjakso elämässänne tulee olemaan ikimuistoinen, vaikka se voi aluksi tuntua jännittävältä ja 

pelottavalta. Avoimin mielin ja hyvä asenne mukana opiskelijaelämään! 

Me tuutorit odotamme jo innolla tulevaa syksyä ja päästä tutustumaan teihin uusiin opiskelijoihin.  

Meidän ensisijainen tehtävä tuutoreina on auttaa teitä tutustumaan toisiinne sekä pääsemään sisään 

opiskelijaelämään. Meihin voitte tukeutua opintojenne aikana, eikä tarvitse pelätä että kellekään 

käännettäisiin selkä. 

Turku on ihana kaupunki. Tulette varmasti viihtymään ja saamaan mahtavat opiskeluvuodet, sekä 

paljon uusia ystäviä opiskelumatkanne varrella. Vaikka aloittaisit elämän puhtaalta pöydältä uudessa 

kaupungissa, niin älä huoli et ole tässä tilanteessa ainoa!  

Ensimmäinen kouluviikkonne ei pidä sisällä opiskelua, vaan viikko on varattu toisiinne ja kouluun 

tutustumiseen. Ensimmäisillä viikoilla luvassa on paljon tietoa ja uutta asiaa opintoihinne liittyen. 

Vaikka asiaa saattaakin tulla paljon, älä huoli, meiltä tuutoreilta voit aina tulla kysymään neuvoa. 

Meidät tunnistat orientoivien viikon ajan keltaisista haalareista sekä tuutorpaidoista. ☺  

Ensimmäisellä viikolla tiedossa on myös rennompaa ja hauskempaa ohjelmaa iltaisin, joten iltoja 

kannattaa varata vapaaksi mikäli mielii tulla mukaan tapahtumiin. Tulossa on myös epävirallinen 

puisto piknik ennen orientoivaa viikkoa, josta löytyy lisätietoa Facebook ryhmästä. Toivomme teidän 

liittyvän Facebook -ryhmään, jotta pysytte ajan tasalla tulevista tapahtumista ja tiedotteista. 

Toivotamme teidät fuksit erittäin lämpimästi tervetulleiksi Turun Ammattikorkeakouluun. Nähdään 

syksyllä! 

Aurinkoisin terveisin, 

Tuutorit 

https://www.facebook.com/groups/472541613859639/permalink/472541620526305/


 
 
 

Traden tervehdys 

Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Tradenomiksi Turun 

ammattikorkeakouluun! Me Opiskelijayhdistys Tradessa vastaamme Teidän opiskeluaikanne 

viihtyvyydestä erilaisten tapahtumien merkeissä ja pidetään huolta teidän edunvalvonnastanne. 

Edunvalvonnalla varmistamme, että Turun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoilla on kaikki 

opetuksesta vapaa-aikaan mahdollisimman hyvin. 

Tullaan esittäytymään teille jo ensimmäisinä koulupäivinä ja samalla tilataan myös haalarit, 

varauduthan siis maksamaan haalarit heti ensimmäisinä päivinä haalaritilauksen teon yhteydessä. 

Lisäksi mikäli pandemiatilanne sallii, pääsette jo orientaatioviikon torstaina 26.8. kokemaan Traden 

legendaarisen kaupunkikierroksen, joten muistakaa varata kyseinen ilta vapaaksi kalenterista! 

Ota meidän somet jo nyt seurantaan niin pääset kurkistamaan minkälaista meininkiä on luvassa. 

Nähdään orientaatiopäivillä! 

Ps. Tiesitkö muuten, että Opiskelijayhdistys Trade on Suomen suurin tradenomien paikallisyhdistys 

       

  

Terkuin, Opiskelijayhdistys Trade ry:n hallitus 

 


