
 
 

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittelyn koulutus, 
polkuopinnot 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 
polkuopintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  Mahdolliset muutokset ilmoitetaan 
tähän (Korona tilanne) 

 

Opintojen aloitus  
• Aloitusaika: Ma 24.8.2020 klo 9:00 

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

• Ryhmätunnus: PTIETS20 

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

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

 
Opintojen hyväksilukeminen 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
saman alan aikaisempia korkeakoulu opintoja, niin toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 17.8 
mennessä: matti.kuikka@turkuamk.fi 

HUOM Polkuopiskelija! Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa 
hyväksilukua aikaisemmille opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut 
hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä avoimen 
AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson 
opettajan kanssa. 

Tietokone ja opiskelumateriaali 
 

Laadukas peruslaite monipuoliseen käyttöön (mm. kevyt kuvankäsittely) 

Keskihintainen laite  

Esimerkkikokoonpano:  
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• Intel i5 prosessori tai vastaava  
• 8 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 

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

 

Lisätietoa 
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 

Opinto-ohjaaja: Janne Ahtinen p. 044 9072071 

Koulutusvastaava: Matti Kuikka 

Opintosihteeri (yleiset opintoihin liittyvät asiat): opintoasiat@turkuamk.fi  

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

Vertaistuutorien tervehdys 
 

Tervehdys tikolainen! Onnittelut opiskelupaikan saamisesta!! Olemme ennakoivasti 
perustaneet teidän vuosikurssianne varten Discord-ryhmän, josta meidät (sekä mahdollisesti 
muita tulevia tikolaisia) löydät ennen opintojen alkua.  
 
Linkki Discord-ryhmään: https://discord.gg/PWAVVyv 
 
Opintonne alkavat maanantaina 24.8. 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. 
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Pro Tips: 

• Koulun läheisyydessä on vähän autopaikkoja, mutta busseilla nro 32 ja 42 sekä 
pyörällä pääse kätevästi perille.  

• Koulu on aivan kupittaan aseman vierellä, jos olet junalla liikenteessä 
• Koulun edustalla on kaupunkipyöräpysäkki (26 Kupittaan asema) 
• Varaa 2,60e ruokaan 

 
Terveisin Tikotuutorit 
 

              
Juho Sandbacka           Eero Hirvonen     Tiia Iire 
juho.sandbacka@edu.turkuamk.fi  eero.hirvonen@edu.turkuamk.fi    tiia.iire@edu.turkuamk.fi 
Vastuutuutori 3. Vuosi           Vertaistuutori 2. Vuosi    Vertaistuutori 2. Vuosi 
 
 

                     
Miska Mäkirinta            Sonja Heinonen      Riku Hägg 
miska.makirinta@edu.turkuamk.fi  sonja.heinonen@edu.turkuamk.fi           riku.hagg@edu.turkuamk.fi 
Vertaistuutori 2. Vuosi            Vertaistuutori 2. Vuosi       Vertaistuutori 3. Vuosi 
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Katri Lindell             Juni Lanakorpi 
katri.lindell@edu.turkuamk.fi           juni.lanakorpi@edu.turkuamk.fi 
Vertaistuutori 2. Vuosi            Vertaistuutori 2. Vuosi 
 

 

mailto:katri.lindell@edu.turkuamk.fi
mailto:juni.lanakorpi@edu.turkuamk.fi

