
   

Insinööri (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Koulutusyksikkösi on AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2021 klo: 10.00. 

• Paikka: ICT-City, Joukahaisenkatu 3. (Pääovien edustalla) 

• Ryhmätunnus: PAUTOS21 (Päivätoteutus, koulutusyksikkö AUTO, aloitus Syksy 21) 

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

Vertaistuutorit odottavat klo: 9.00 alkaen ICT-Cityn pääovien edessä, josta opiskelijat viedään 

pienryhmissä ohjeistettuna luokkatilaan Alpha (ICT_B1047). Saapuminen toivotaan tapahtuvan hyvissä 

ajoin, jotta vältämme ruuhkautumisen. 

Keskiviikko 25.8.2021 klo: 10.00–16.00, jonka jälkeen tuutoreiden iltaohjelmaa. 

Torstai 26.8.2021 klo: 9.00–15.00, jonka jälkeen tuutoreiden iltaohjelmaa. 

Perjantai 27.8.2021: Vapaaehtoinen päivä, tuutorien laatimaa ohjelmaa klo: 12.00 alkaen. 

Ennakkotehtävä 

Ennen aloitusta sinun tulee tutustua Turun AMK:n DIGISTARTTI-pakettiin. Siinä on tärkeää ohjeistusta 

opiskeluihin olennaisena kuuluvista tietojärjestelmistä ym. DIGISTARTTI-ohjeet löytyvät Opiskelun 

aloitus -sivulta. 

Tietokone 

Sinulla tulee olla opintojen aloituksesta saakka henkilökohtainen kannettava tietokone. 

Lisätietoa 

Opettajatuutorinasi tulee toimimaan Rami Wahlsten (rami.wahlsten@turkuamk.fi). Koulutusyksikön 

koulutusvastaavana toimii Markku Ikonen (markku.ikonen@turkuamk.fi). Heidät tavoittaa parhaiten 

16.8. alkavasta viikosta lähtien.  Opintotoimiston sähköpostiosoite on opintoasiat@turkuamk.fi.  

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/
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Polkuopinto-oikeuteen ja lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

Vertaistuutorien tervehdys 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! 

 
Moni asia saattaa elämässänne nyt muuttua uusien ihmisten, uuden koulun ja mahdollisesti uuden 
kaupungin mukana. Saatatte miettiä, miten löydätte oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, kuinka kursseille 
ilmoittaudutaan, löydättekö uusia ystäviä ja miten opiskelijaelämää ajetaan. Näiden ongelmien 
ratkomiseksi ja teidän viihtyvyytenne takaamiseksi on koottu aivan loistava tuutoriryhmä, joka johdattaa 
teidät korkeakouluopintojen taianomaiseen maailmaan. 

 
Tulevaa opiskeluryhmäänne varten olemme luoneet WhatsApp-ryhmän “PAUTOS21”. 

 
Liittyminen onnistuu lukemalla alla oleva QR-koodi tai ottamalla yhteyttä esimerkiksi tuutorivastaavaan. 
Ryhmää seuraamalla pysytte ajan tasalla tuutoreiden antamista ohjeista ja voitte tutustua uusiin 
ryhmäläisiinne jo ennen koulun alkua! 
 
Meitä tuutoreita on kahdeksan (8), ja jokainen meistä vastaa mielellään teitä askarruttaviin kysymyksiin. 
Turhia kysymyksiä ei ole ja meitä voi lähestyä hyvinkin matalalla kynnyksellä, olemmehan täällä juuri teitä 
varten. 

 
Mukavaa syksyn odotusta ja ennen kaikkea, onneksi olkoon! 

 

 

QR-koodi WhatsApp-ryhmäämme “PAUTOS21”, tervetuloa. 

Tuutorivastaava 

Sami Koskinen, sami.koskinen1@edu.turkuamk.fi, 0400-201496 

Vertaistuutorit 

Liisa Liipola, liisa.liipola@edu.turkuamk.fi, 040-4154351 

Teemu Ikonen, teemu.ikonen@edu.turkuamk.fi, 045-1122530 

Joona Jännäri, joona.jannari@edu.turkuamk.fi, 044-0559686 

Matias Lahtinen, matias.lahtinen@edu.turkuamk.fi, 044-0597070 

Mira Laihinen, mira.laihinen@edu.turkuamk.fi, 040-8421603 

Noora Lehtinen, noora.lehtinen@edu.turkuamk.fi, 044-0876004 

Samu Nykänen, samu.nykanen@edu.turkuamk.fi, 040-5086362 
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