
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), Liiketalous (Turku), 
PLIITS18, päivätoteutus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Liiketalouden 
koulutukseen! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PLIITS18.  

Opintojen aloitus 
Opintosi alkavat tiistaina 28.8.2018 klo 9:00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30 ilmoittautumisella 
auditorio Lemminkäisen aulatilassa. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on 
oltava tällöin paikalla. Karttalinkki 

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksoon sisältyvällä orientaatiolla. 
Orientoivien päivien aikana (ti-to) perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja 
työyhteisönä. 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 englannin- ruotsin- 
vai suomenkielisessä pienryhmässä. Ryhmäjako tehdään heti orientoivien opintojen aloituspäivänä. 

  

http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/lemminkaisenkatu/
http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/lemminkaisenkatu/
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Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään 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. 
 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf). Oman koulutuksesi 
suositus on hankkia laadukas peruslaite. 

Käyttäjätunnukset 

Aktivoi käyttäjätunnuksesi ennen ensimmäistä opiskelupäivää verkkopankkitunnuksillasi: Linkki. Jos 
aktivointi ei jostain syystä onnistu, saat käyttäjätunnukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeätä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
saman alan aikaisempia korkeakouluopintoja, toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8. mennessä 
opinto-ohjaaja Mikko Siitoselle, mikko.siitonen@turkuamk.fi Huom! Liitä viestiin opintosuoritusotteesi. 

Lisätietoja 
Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen, p. 050 598 5437, tavattavissa 20.8. alkaen. 

Tarvittaessa voit ottaa kesäaikana yhteyttä opintotoimistoon: opintoasiat@turkuamk.fi  

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

Tervetuloa opiskelemaan! 

  

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/0c/b9/0cb94587-788d-4ed0-bbd1-cb4dc90cfc1b/ohje_omakoneopiskelussa_2017_fi.pdf
https://id.turkuamk.fi/frontpage
mailto:mikko.siitonen@turkuamk.fi
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Vertaistuutorien tervehdys 
 

 

 

Onnittelut opiskelupaikan johdosta! 

 

Moikka! Meidän hullun hauska porukka toimii syksyllä sinun tuutorinasi ja halutaan toivottaa just sut 
tervetulleeksi meidän loistavaan liiketalouden jengiin. Tapaamme viimeistään ensimmäisenä 
koulupäivänäsi 28.8 ilmoittautumisen merkeissä, mutta olemme päättäneet järjestää teille myös 
epävirallisen puistopiknikin 25. elokuuta. Tätä ei kannata missata, sillä pääset tutustumaan muihin 
fukseihin jo ennen varsinaista koululle saapumista ja murtamaan jään!! Tuutorisi tunnistat enemmän tai 
vähemmän keltaisista haalareista ja komeista tuutorpaidoista, joten älä pelkää tulla nykäisemään 
lahkeesta, jos sinulla on kysyttävää. Olemme myös perustaneet yhteisen Facebook-ryhmän koko 
vuosikurssille, jossa jaamme ajankohtaista infoa tapahtumista yms.   
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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! Ensimmäinen viikko sisältää astetta rennompaa ja hauskempaa ohjelmaa, jonka tarkoituksena on 
tutustuttaa teidät 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, 
torstaina on legendaarinen Kaupunkikierros, johon kannattaa osallistua, vaik oliski koko ikänsä asunu 
Turus! 

 

EPÄVIRALLINEN PUISTOPIKNIK HENGAILU 25.8 

Mitä? Hengailua puistopiknikin parissa omien juomien ja ruokien kera 

Missä? Vartiovuorenmäki (tarkan sijainnin löydät Facebook-ryhmästä) 

Milloin? 25.8 klo 18.00 

Kui pal? No ilmane! 

Miksi? Tule tutustumaan opiskelutovereihisi, vertaistuutoreihisi ja Traden hallitukseen  

 

Linkki yhteiseen Facebook-ryhmäämme: https://www.facebook.com/groups/147158869465884/  

 

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.sukunimi@edu.turkuamk.fi 

 

Huippua kesää ja syksyllä nähdään! 

Terkuin, Tuutorit 

 

Siiri Niemi, Veera Väänänen, Jere Vuorio, Santtu Kalatie, Viivi-Maria Vahala, Valtteri Sarlin, Susanna Saari, 
Nantte Luoma, Mia Karjalainen, Hanna Lemmetty, Melissa Manninen, Jussi Malkasaari, Juho-Petteri 
Kiviranta, Sakari Kuusinen, Anna Liljeqvist, Lotta Autio, Eveliina Ruohonen, Herman Kalliomaa, Henrik 
Mesimäki, Eveliina Lehtovaara, Annika Linden ja Ville-Veikko Pekola 

https://www.facebook.com/groups/147158869465884/
mailto:etunimi.sukunimi@edu.turkuamk.fi

