
 

Tradenomi (AMK), 
liiketoiminnan logistiikka 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Lue tästä tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 
aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 
 Aloitusaika: ke 28.8.2019 klo 10.00 
 Paikka: Sepänkatu 1 
 Ryhmätunnus: PLILOS19 
 Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.  

Ensimmäisen viikon (keskiviikko-perjantai) tarkempi aikataulu selviää sinulle paikan päällä, mutta 
varaudu siihen, että ohjelmaa on aamusta aina iltaan asti. Maanantaina 02.09.19 alkaa lukujärjestyksen 
mukainen opetus. Syksyn ensimmäisten viikkojen lukujärjestykset julkaistaan aikaisintaan 17.6.2019 
osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.  

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. Tutustu ohjeeseen oman tietokoneen tarpeellisuudesta opiskelussa. 

BoostCamp 
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. ”Leirillä” on täysihoito. BoostCampille tarvitset mukaan: 
sään mukaiset vaatteet, lakanat, henkilökohtaiset hygienia- tarvikkeet ja uimapuvun.  
BoostCamp järjestetään Kunstenniemessä, Rymättylässä 2.-3.9.2019. 

Lisätietoa 
Koulutusvastaava  Päivi Viinikkala  puh. 050 5985903 paivi.viinikkala@turkuamk.fi  (19.08. alkaen) 

Opettajatuutorit    Helena Rantanen helena.rantanen@turkuamk.fi  (21.08. alkaen) 
          Jaana Kaartovuori jaana.kaartovuori@turkuamk.fi (21.08. alkaen) 

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi  
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Vertaistutorien tervehdys (opiskelijaohjaajasi) 
Onneksi olkoon uudesta opiskelupaikastasi Turun ammattikorkeakoulussa ja tervetuloa liiketoiminnan 
logistiikan opiskelijoiden joukkoon! 

Tapaamme ensimmäisen kerran Turun Ammattikorkeakoulun Sepänkadun yksikössä keskiviikkona 
28.8.2019. Opastus Sepänkadun yksikössä on järjestetty hyvin, joten eksymään et pääse. Opiskelusi 
alkavat kolmella orientoivalla päivällä, jolloin pääset tutustumaan uuteen kouluusi, uusiin 
opiskelukavereihisi sekä opiskelijaelämään. Olisi toivottavaa, että orientoivien päivien ajaksi (28.–30.8) 
varaisit kalenterista iltasi vapaaksi, koska iltaohjelmaa on luvassa.  

Luokallesi järjestetään ns. ”BoostCamp” Lehtoniemen leirikeskuksessa Laitilassa 2.-3.9.2019. Siellä 
pääset tutustumaan paremmin luokkakavereihisi rennon tekemisen ja yhdessäolon muodossa. 
Toivottavaa on, että varaat nämä päivät kalenteristasi vapaiksi, sillä leiri kuuluu opetusjaksoon.  

Olemme perustaneet luokallenne oman Facebook-sivun PLILOS19. Voit liittyä ryhmään jo ennen 
opiskelujesi aloittamista. Pyydä tuutoreitasi rohkeasti kavereiksesi Facebookissa, näin saamme lisättyä 
samalla sinut ryhmään, jos et sitä itse löydä. 

Virallisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa mm. VR:n ja Matkahuollon alennuksiin sekä moniin muihin 
etuihin, saat liittymällä opiskelijakunta TUOn jäseneksi. Tarkemmat ohjeet tilaamisesta löytyvät 
opiskelijakunnan nettisivuilta osoitteesta www.opiskelijakunta.net. Tilausruuhkien välttämiseksi 
opiskelijakortti kannattaa tilata jo hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.  

Mikäli sinulla on kysyttävää tai jokin asia on epäselvä niin älä epäröi, vaan ota rohkeasti yhteyttä 
puhelimitse, sähköpostitse tai facebookissa ☺ 

 

Aurinkoisin terveisin, Tuutorisi  

 

Jaakko Kantola 044 340 7148  jaakko.kantola@edu.turkuamk.fi 

Meri Suominen 050 431 8120 meri.suominen@edu.turkuamk.fi 

Joni Pajunen   040 672 9295  joni.pajunen@edu.turkuamk.fi 

Aleksi Haapanen 044 563 6968 aleksi.haapanen@edu.turkuamk.fi 

Ilmari Perttula 050 430 3620 ilmari.perttula@edu.turkuamk.fi 

 

Ps. Sepänkadun ympäristössä on niukasti parkkipaikkoja, huomioithan tämän, mikäli saavut autolla 
paikalle! 

 

 


