
 
 

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittelyn koulutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 
opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  Mahdolliset muutokset ilmoitetaan tähän 
(Koronatilanne). 

 

Opintojen aloitus  
• Aloitusaika: Tiistai 24.8.2021 klo 9:00 

• Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3, Auditorio Alpha 

• Ryhmätunnus: PTIETS21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Opintoihin orientaatio (tiistai 24.8 – torstai 26.8) sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun 
ja opiskelutovereihisi, jotta saat mukavan alun opinnoillesi. Orientaation aikana työskennellään 
pääsääntöisesti klo 9–16. Läsnäolo on pakollinen 

 

Ennakkotehtävä 
 
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.  

 

Tietokone ja opiskelumateriaali 
 

Laadukas peruslaite monipuoliseen käyttöön (mm. kevyt kuvankäsittely). Esimerkkikokoonpano:  

• Intel i5 prosessori tai vastaava  
• 16 GB keskusmuistia  
• normaali kevyeen kuvankäsittelyyn sopiva vakionäytönohjain  
• kunnollinen näppäimistö  
• vähintään 250 GB kiintolevy  
• Windows 10 tai uudempi käyttöjärjestelmä  
• langaton verkkoyhteysmahdollisuus  
• USB C-liitäntä digitaalinen ulkoisen näytön liitäntä  
• nettikameran oltava integroituna 
• voitava liittää mikrofoni ja kuulokkeet/kaiuttimet  
• hyvä akunkesto 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/


 
 
 
Tarvittavasta opiskelumateriaalista tiedotetaan aina opintojaksokohtaisesti. Tarvikehankinnoista (kirjat, 
laskimet ym.) vastaa jokainen opiskelija itse.  

 

Lisätietoa 
Opinto-ohjaaja: Janne Ahtinen p. 044 9072071 
Koulutusvastaava: Matti Kuikka 
Opintotoimisto (yleiset opintoihin liittyvät asiat): opintoasiat@turkuamk.fi  
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 
 
Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä avoimeen AMK:hon, 
avoinamk@turkuamk.fi.  

 

Vertaistuutorien tervehdys    
Tervehdys Tikolainen! Onnittelut uudesta opiskelupaikasta! Me tuutorit olemme perustaneet 
vuosikurssianne varten Discord-ryhmän. Discordiin kannattaa liittyä jo ennen opintojen 
alkua. Discordista löydät meidät tuutorit ja tulevat kurssikaverit jo ennen ensimmäistä 
koulupäivää. Discordissa voit kysyä kysymyksiä opintojen alkuun liittyen tai siihen kuuluuko ananas 
pizzaan. Discord linkki: https://discord.gg/HWRCkUZbBP  

  
ENSIMMÄINEN KOULUPÄIVÄ  

Ensimmäinen koulupäivä alkaa tiistaina 24.8. Auditorio Alphassa ICT-cityssä  klo 9:00. Olemme päivän 
meiningissä mukana. Meidät tunnistat keltaisista haalareista ja olemme teitä vastassa heti ICT-cityn 
aulassa. Meille saa tulla juttelemaan kuka tahansa, milloin tahansa ja mistä tahansa. Olemme teidän 
tukenanne sekä ennen kaikkea oppainanne, jotta opiskelunne lähtisivät sujuvasti käyntiin.   
 
Vinkkejä: 

• Koulun läheisyydessä on vähän autopaikkoja, mutta paljon pyöräpaikkoja  

• Busseilla nro 32 ja 42 pääse kätevästi perille.   

• Koulu on aivan kupittaan aseman vierellä, jos olet junalla liikenteessä  

• Koulun edustalla on myös kaupunkipyöräpysäkki (26 Kupittaan asema)  

• Voi ja TIER potkulaudoilla pääsee myös hyvin perille.  

• Varaa noin mukaan rahaa lounaaseen 

• Tule paikalle avoimin mielin, kaikki ovat samassa tilanteessa  
 

Sanasto:  
TIKO = Tietojenkäsittelyn tradenomi  
Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija  
Tuutori = Ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa fukseja  
Discord = Pikaviestintä- ja VoIP-sovellus, nykyajan WhatsApp  
 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
mailto:avoinamk@turkuamk.fi
https://discord.gg/HWRCkUZbBP


 
 
Terveisin Tikotuutorit! 
 

Tuutoriesittely  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riku Hägg         Sebastian Grönroos       Iliyan Kichukov 
riku.hagg@edu.turkuamk.fi    sebastian.gronroos@edu.turkuamk.fi  iliyan.kichukov@edu.turkuamk.fi 
Tuutorivastaava 4.vuosi     Vertaistuutori 2. vuosi      Vertaistuutori 2. vuosi 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Heini Koponen       Eero Koski         Jami Saarinen 
heini.koponen@edu.turkuamk.fi   eero.koski@edu.turkuamk.fi     jami.saarinen@edu.turkuamk.fi  
Vertaistuutori 2. vuosi     Vertaistuutori 2. vuosi      Vertaistuutori 2. vuosi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sini Sandholm       Patrik Stenvik         Emil Vuorio 
sini.sandholm@edu.turkuamk.fi   patrik.stenvik@edu.turkuamk.fi     emil.vuorio@edu.turkuamk.fi  
Vertaistuutori 2. vuosi     Vertaistuutori 2. vuosi      Vertaistuutori 2. vuosi 
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Tavataan syksyllä! Terveisin Tikotuutorit 


