
   
 

TRADENOMI (AMK)/Liiketoiminnan Logistiikan koulutus 

Päivätoteutus 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: keskiviikko 25.08.21 klo 10 

• Paikka: Joukahaisenkatu 3, ICT-City (Omega) 

• Ryhmätunnus: PLILOS21 

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

Aloitusviikolla orientoidutaan tuleviin opintoihin, tutustutaan opiskelijaryhmään ja 

ammattikorkeakouluun.  Varaudu olemaan ensimmäisenä päivänä paikalla jo hyvissä ajoin ennen klo 

10. Päivien tarkempi aikataulu selviää paikan päällä. Varaudu olemaan paikalla aamusta aina iltaan 

saakka. Lukujärjestyksen mukainen opiskelu aloitetaan maanantaina 30.08.21. 

Ennakkotehtävä 

Ennen opiskelujesi aloitusta Sinun kannattaa valmistautua tulevaan suorittamalla aloittaville 

opiskelijoille tarkoitettu DIGISTARTTI –paketti, josta saat paljon tärkeää tietoa opiskeluun liittyen.  

Linkit ja lisätiedot asiasta nettisivuillamme ja uusien opiskelijoiden ohjeistuksissa. 

Lisätietoa 

Päivi Viinikkala, koulutusvastaava, puh. 050 5985903,  paivi.viinikkala@turkuamk.fi 16.08.21 alkaen                                                                                                                                                                      

Jaana Kaartovuori, opettajatuutori, puh. 040 3550396,  jaana.kaartovuori@turkuamk.fi 16.08.2021 

alkaen 

Opintotoimisto          opintoasiat@turkuamk.fi 
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Vertaistuutorien tervehdys 

 

Tervetuloa joukkoomme uusi tradenomiopiskelija! 

Onnea opiskelupaikan johdosta Turun AMK:ssa. Me tuutorit olemme sinua vastassa koululla, kun 

aloitat opintosi syksyllä 2021 ja pidämme huolen siitä, että saatte kaiken tarvitsemanne tiedon. 

Olemme aktiivisesti läsnä opintojesi ensimmäiset päivät ja järjestämme koko vuoden ajan tasaisin 

väliajoin jotain kivaa tekemistä. Pääasiassa tehtävämme on tutustuttaa sinut koulun tapoihin, 

opiskelijaelämään ja tukea sinua parhaamme mukaan, jotta opintosi lähtisivät mukavasti käyntiin. 

Ensimmäisen viikon aikana me tuutorit järjestämme teille illanistujaisia ja kokoontumisia, jotta uudet 

luokkatoverit tulevat tutuiksi. Toivomme siis, että saisit 25.8 ja 26.8 illat vapaiksi töistä yms. sillä 

ohjelmaa on luvassa (mahdollisesti myös 27.8, jos on halukkaita ja happea riittää :D). Mitä enemmän 

osallistujia, sitä hauskempaa. Ensimmäisen viikon ohjelmasta ja aikataulusta tulee tarkempaa 

lisätietoa myöhemmin. Varustaudu syksyyn avoimin mielin ja rennolla meiningillä. Me tuutorit 

odotamme innolla tapaamistasi. 

Muista liittyä Facebookissa ryhmään PLILOS21 heti kun pystyt. Sinne tulee tärkeää tietoa tulevista 

asioista. Lisää rohkeasti tuutorit myös kaveriksi. Meille voi myös aina laittaa viestiä tai kysyä jos jokin 

askarruttaa. 

Terveisin, tuutorisi 

Helmi Iloniemi 041 544 5724 

Salla Sorjasaari 050 407 6973 

Aleksi Kokko  040 934 6455 

Nicolas Grönvall 045 183 5770 

Topias Ahola  040 418 8736 
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