Digitaalinen liiketoiminta, Tradenomi (AMK), päivätoteutus
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: 26.8.2020, klo 9:00

•

Paikka: Joensuunkatu 7, Salo, luokka Phi

•

Ryhmätunnus: PLIISS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Opinnot

alkavat

orientaatiolla.

Orientoivien

päivien

aikana

(ke-pe)

perehdytään

Turun

ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Alustavat työskentelyajat ovat: ke 9–15:30, to
9:15–15:00 ja pe 9:30–15:00.
Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. Syksyn ensimmäisten viikkojen
lukujärjestykset on julkaistu osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi.

LISÄYS 19.8.: Kasvomaskin käyttö on suositeltavaa opintojen aloituksen aikana. Lue lisää Turun AMK:n
varautumisesta koronavirukseen.
Alla ote linkin yleisestä ohjeesta.

Suojavarusteiden käyttö
Niissä tilanteissa, joissa on riskinä turvavälin puuttuminen, tulee kaikilla kampuksilla
käyttää asianmukaista kasvomaskia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luennot,
harjoitukset, simulaatiot ja kokoukset.
Riskiryhmäläisiä suositellaan käyttämään FFP3-tason hengityssuojaimia.

Opintojen hyväksilukeminen
Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeätä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on
saman alan aikaisempia korkeakouluopintoja, toimita niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8.
mennessä opinto-ohjaaja Mikko Siitoselle, mikko.siitonen@turkuamk.fi Huom! Liitä viestiin
opintosuoritusotteesi.

Lisätietoa
Opinto-ohjaaja Mikko Siitonen mikko.siitonen@turkuamk.fi p. 050 598 5437
Opettajatuutori Pia Lindgren pia.lindgren@turkuamk.fi p. 040 355 0125
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi

Vertaistuutorien tervehdys
Tervetuloa opiskelemaan valiojoukkoomme sinä uusi tradenomiopiskelija!
Onnea uudesta opiskelupaikastasi Turun ammattikorkeakoulussa! Me tuutorit olemme sinua vastassa,
kun aloitat koulun orientaatiopäivillä 26.8.2020 klo 9:00. Olemme aktiivisesti läsnä opintojesi
ensimmäisillä viikoilla ja jatkossa myös taustatukena opintojesi edetessä.
Orientaatiopäivät kestävät keskiviikosta perjantaihin 26.8.-28.8.2020. Näiden päivien tarkoituksena on
tutustua omaan ryhmään, meihin tuutoreihin ja kampukseesi. Älä hermostu, kun tietoa tulee paljon
kerralla. Kysele rohkeasti, keskeytä, ole utelias! Me tuutorit olemme olleet ihan samassa tilanteessa
kuin sinä nyt, ja yritämme parhaamme mukaan saada teille kaikille kivan fiiliksen jatkoa ajatellen!
Otathan siis roppakaupalla hyvää mieltä ja rentoa meininkiä mukaasi mahdollisesta jännityksestä
huolimatta
Salon IoT Campus sijaitsee osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo.
Ohessa on kuva, minne auto kannattaa ajaa, sillä vierasparkki on aina täynnä. Pysäköinti merkitty P:llä.
Parkkipaikalla sinua vastassa on keltaisiin haalareihin pukeutunut tuutori, kysy häneltä rohkeasti
neuvoa mihin suuntaan pitää mennä

Myös pääovella sinua vastassa on keltaisiin haalareihin pukeutunut tuutori, joka ohjaa sinut oikeaan
suuntaan muiden uusien opiskelijoiden luo
Olemme suunnitelleet keskiviikkoillalle ohjelmaa heti Orientaatiopäivien jälkeen ja toivomme
mahdollisimman monen osallistuvan, jotta mekin pääsemme tutustumaan teihin! Myös torstaina
tapahtuu suuri opiskelijatapahtuma Kaupunkikierros Turussa, jota me tuutorit peräänkuulutamme!
Tapahtumissa saattaa olla myös alkoholi läsnä, mutta jos et halua sitä nauttia, se ei ole millään tavalla
este osallistumiselle. Lisäksi ei tarvitse varustautua mitenkään erityisesti illan tapahtumiin, mukavat
kävelykengät riittävät, sekä lämmin takki viilenevää iltaa varten.
Keskiviikkona et tarvitse mukaan mitään erityistä, mutta torstaina tarvitset jo läppärin ja
muistiinpanovälineet, muista ottaa ne mukaan!
Olemme luoneet teille myös Facebook-ryhmän Salon digitradet 2020, johon toivomme kaikkien
liittyvän, mikäli sinulla on profiili

Sinne laitamme myös infoa orientoivista, ohjelmasta ja erilaisista

tapahtumista, joten ryhmään liittyminen kannattaa!
Me odotamme innolla sun näkemistä, tehdään tästä mahtava vuosi yhdessä!

Terkuin,
Niina, Sanna, Eemil ja Mikael

Parempaan kuvaan emme pystyneet olosuhteisiin nähden...

