
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn 
koulutus, päiväopetus, PTIETS18 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
Tietojenkäsittelyn tradenomi koulutukseen! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. Sinun ryhmäsi tunnus on PTIETS18.  

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat maanantaina 27.8.2018 klo 9.00 ICT-Cityn toimipisteessä, Joukahaisenkatu 3 (auditorio 
Alpha). Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) opintojaksolla maanantaina 27.8.2017 
klo 9:00. Tämä opintojakso sisältää kolme työpäivää (maanantai – keskiviikko klo 9-16) Opintojakson 
tavoitteena on perehtyä Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä sekä saada uudet 
opiskelijat tutustumaan uusiin opiskelukavereihin. Tarkemmat tiedot päivien ohjelmasta kerrotaan 
maanantaina 27.8. 

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.  

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
saman alan aikaisempia korkeakoulu opintoja, niin toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 20.8 
mennessä: matti.kuikka@turkuamk.fi 

Muistilista 

1) Muista ottaa opiskelupaikkasi vastaan 
2) Osallistu opintojen aloitukseen maanantaina 27.8.2018 klo 9.00. Joukahaisenkatu 3 
3) Ota todistus henkilöllisyydestäsi ja haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset mukaasi 
4) Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja mieti, onko niissä joitakin hyväksi 

luettavia opintoja. 
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Lisätietoja 

Opinto-ohjaaja: Janne Ahtinen p. 044 9072071 
Koulutusvastaava: Matti Kuikka 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
Opintotoimisto (yleiset opintoihin liittyvät asiat): opintoasiat@turkuamk.fi  

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnittelut opiskelupaikan saamisesta. Olemme ennakoivasti perustaneet teidän vuosikurssianne varten 
Discord ryhmän josta meidät (sekä mahdollisesti muita tulevia tikolaisia) löytää ennen teidän 
ensimmäistä koulupäivää.  

Linkki Discord ryhmään: https://discord.gg/ThWFGTh 

Teidän opinnot alkavatkin maanantaina 27.8. Auditorio Alphassa ICT-cityssä ja olemme päivän menossa 
mukana. Meidät tunnistaa keltaisista haalareista ja meiltä voi tulla kysymään sinua askarruttavia 
kysymyksiä tai juttelemaan ihan muuten vaan. Olemme teidän tukenanne sekä ennen kaikkea 
oppainanne, jotta opiskelunne lähtisivät sujuvasti käyntiin.  

Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuuluu mm. Tutustumista koulun tiloihin ja tapoihin sekä toisiin 
tikolaisiin. 

Pro Tips: Koulun läheisyydessä on vähän autopaikkoja, mutta busseilla nro 32 ja 42 sekä pyörällä pääse 
kätevästi perille. Varaa 2,60e ruokaan. 

Terveisin Tiko Tuutorit 

 
Jani “Keisari” 
Laamanen 
Vertaistuutori 

 
Marko “GicGer”  
Parkkonen 
Vertaistuutori 
 

 
Mikael “Crooky” 
Mäkinen 
Vertaistuutori 
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