
 
 

Matkailu ja wellness liiketoimintana, Tradenomi (AMK), päivätoteutus 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2021, ilmoittautuminen klo 9.00-10.00 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, luokka B309 (sinut ohjataan pääoven aulasta kyseiseen 

luokkaan)  

• Ryhmätunnus: PMMWES21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi), tietokone, rahaa lounasta ja 

haalareita varten 

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

ammattikorkeakouluun organisaationa, työyhteisönä ja opiskeluympäristönä. Alustavat työskentelyajat 

ovat: ke 9.00–15.00 & to 9.00–15.00. 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. 

Varsinaiset opintojaksot alkavat tiistaina 31.8. Opinnoille on tyypillistä monimuotoisuus: lähiopetus, 

verkko-opetus, itsenäiset tehtävät ja pienryhmätehtävät vuorottelevat. Jokaisen opintojakson alussa 

opettaja esittelee PEPPI-järjestelmässä olevan opintojakson toteutussuunnitelman. Siitä käyvät 

selville opintojakson tavoitteet, työskentelytavat sekä tärkeät päivämäärät esimerkiksi 

tehtäväpalautuksille, tenteille jne., joten toteutussuunnitelmiin tutustuminen heti opintojaksojen 

alussa on tärkeää. Lähiopetustuntien määrä tulee vaihtelemaan päivittäin ja viikoittain. 

Ennakkotehtävä  

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

jossa käydään läpi opintojen kannalta hyödyllisiä asioita. Käythän tekemässä tuon Digistartin 

ennakkoon! Tarkemmat ohjeet siihen kirjautumiseen löytyvät Turun AMK:n nettisivuilta. Digistartti 

avautuu elokuun alussa. 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21662/PMMWES21/year/2021
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/


 
 
Tehtävä on pakollinen, koska sen avulla luodaan tunnukset koulun järjestelmiin. 

Opintojen hyväksilukeminen 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi ammattikorkeakoulun on tärkeätä tietää aiemmista 

korkeakouluopinnoistasi. Jos sinulla on saman alan aikaisempia opintoja ammattikorkeakoulusta tai 

yliopistosta, toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8. tuutoropettajalle, 

telle.tuominen@turkuamk.fi. Huom! Liitä viestiin opintosuoritusotteesi. 

Lisätietoa 

Tuutorivastaava Joel Lehtonen, joel.lehtonen@edu.turkuamk.fi 

Opettajatuutori Telle Tuominen, telle.tuominen@turkuamk.fi, p. 044 9074960 (tavoitettavissa 17.8. 

alkaen) 

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

alkaen) 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

  

mailto:telle.tuominen@turkuamk.fi
mailto:joel.lehtonen@edu.turkuamk.fi
mailto:telle.tuominen@turkuamk.fi
mailto:anu.lehtinen@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


 
 
Vertaistuutorien tervehdys 

¡Hola!, uusi matkailu & wellness- alan opiskelija! 
 

Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta! 

Tuutoreinanne toimii kirjava joukko tradenomiopiskelijoita. Odotamme innolla teidän kaikkien 

tapaamista. Tulevaisuus on ollut hämärän peitossa jo pitkään, mutta teidän – uusien fuksien mukana 

– koittaa paremmat ajat sekä koulunkäynnin, että hauskanpidon kannalta. Pidämme yhdessä 

porukalla huolta siitä, että kaikille meille koittaa ikimuistoinen matka ammattikorkeakoulussa!  

Ensimmäiset viikot koostuvat tutustuessa uuteen opiskeluympäristöön sekä -tovereihin. Matkan alusta 

asti tukenanne toimimme me; tuutorit. Näemme teidät ensimmäisen kerran virallisesti keskiviikkona 

25.8.2021, mutta pyrimme kuitenkin järjestämään epävirallisia tapaamisia jo ennen kyseistä 

keskiviikkoa. Näistä tapahtumista infoamme lisää sisäisissä Facebook sekä WhatsApp-ryhmissämme. 

Facebook-ryhmään pääset liittymään tästä linkistä: 

https://www.facebook.com/groups/850142579043677/?ref=share 

Tuutoreinanne toimii Mikko, Sini, Petteri sekä Johanna. Tuutoreista vastaa Joel. Tehtävänämme on 

tehdä teidän ensimmäisen vuoden opiskeluelämästä mahdollisimman vaivatonta sekä huoletonta. 

Pyrimme järjestämään teille mahdollisimman paljon ohjelmaa sekä kaikkea muuta hauskaa.  

Aurinkoisin terveisin, 

Tuutorinne: Johanna, Mikko, Joel, Petteri & Sini. 
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