
   
 

TRADENOMI (AMK)/Myyntityön koulutus - Finanssipalvelut 

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 7, EduCity, luokkatila EDU 3003 

• Ryhmätunnus: PMYYFS21 

• 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                                                                                                                                                                      

Leena Hämölä-Glorioso, opettajatuutor, puh. 040 3550818,  leena.hamola-glorioso@turkuamk.fi 

16.08.2021 alkaen 

Opintotoimisto          opintoasiat@turkuamk.fi 
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Vertaustuutorien tervehdys! 

Tjena, sinä finanssialan tuleva taituri! 

Aluksi, isot onnittelut uuden opiskelupaikkasi johdosta ja tervetuloa korkeakouluopiskelijoiden 

maailmaan. Seuraavat 3 ja puoli vuotta menevät metsästäen 210 opintopistettä, sekä tietenkin 

pitäen hauskaa erilaisissa opiskelijatapahtumissa, verkostoituessa ja finanssialan huippuosaajaksi 

kasvaessa. 

Me tuutorit olemme sinua vastassa ensimmäisenä koulupäivänäsi keskiviikkona 25.8.2021, 

EduCityn kampuksella. Ilmoittautuminen tapahtuu EduCityn kolmannessa kerroksessa, 

luokkatilassa 3003. (Kuva kartasta löytyy kirjeen kolmannelta sivulta) 

Meidät tunnistat keltaisista haalareista ja tuutoripaidoista. Ensimmäisenä päivänäsi tarvitset 

mukaan: henkilötodistuksen, pankkikortin lounasta varten (ei käteistä), puhelimen, (läppärin 

jos löytyy) sekä tietysti hyvän mielen! 

Aloitamme syksyn kahdella orientoivalla päivällä, joiden aikana pääset tutustumaan uusiin 

opiskelutovereihisi, ammattikorkeakoulun maailmaan, sekä Turun AMK:n moniin eri kampuksiin. 

Me tuutorit olemme mukana koko orientoivien ajan ja meitä saa aina tulla vetämään hihasta, jos on 

jotain kysyttävää tai muuta asiaa. Olemme suunnitelleet teille myöskin iltaohjelmaa, jotta tiellä olisi 

mahdollisuus tutustua toisiinne paremmin. Alkoholin käyttö on iltaohjelmissa sallittua, mutta ei 

missään nimessä pakollista. Muistattehan siis varata ensimmäisen viikon illat myös vapaaksi, ettet 

jää paitsi mistään hauskasta. 

Olemme luoneet teille finanssipalveluiden opiskelijoille ikioman Facebook-ryhmän. Joten, jos 

haluat etukäteen kysellä mieltä askarruttavista asioista tai tulevien luokkakavereiden naamat 

kiinnostavat, voit liittyä ryhmään, vaikka heti tästä linkistä: 

https://www.facebook.com/groups/1108831459628098 
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Me tuutorit olemme sinua vastassa ensimmäisenä koulupäivänäsi keskiviikkona 25.8.2021, 

EduCityn kampuksella. Ilmoittautuminen tapahtuu EduCityn kolmannessa kerroksessa, 

luokkatilassa 3003. (Kuva kartasta löytyy kirjeen kolmannelta sivulta) 

Meidät tunnistat keltaisista haalareista ja tuutoripaidoista. Ensimmäisenä päivänäsi tarvitset 

mukaan: henkilötodistuksen, pankkikortin lounasta varten (ei käteistä), puhelimen, (läppärin 

jos löytyy) sekä tietysti hyvän mielen! 

Aloitamme syksyn kahdella orientoivalla päivällä, joiden aikana pääset tutustumaan uusiin 

opiskelutovereihisi, ammattikorkeakoulun maailmaan, sekä Turun AMK:n moniin eri kampuksiin. 

Me tuutorit olemme mukana koko orientoivien ajan ja meitä saa aina tulla vetämään hihasta, jos on 

jotain kysyttävää tai muuta asiaa. Olemme suunnitelleet teille myöskin iltaohjelmaa, jotta tiellä olisi 

mahdollisuus tutustua toisiinne paremmin. Alkoholin käyttö on iltaohjelmissa sallittua, mutta ei 

missään nimessä pakollista. Muistattehan siis varata ensimmäisen viikon illat myös vapaaksi, ettet 

jää paitsi mistään hauskasta. 

Olemme luoneet teille finanssipalveluiden opiskelijoille ikioman Facebook-ryhmän. Joten, jos 

haluat etukäteen kysellä mieltä askarruttavista asioista tai tulevien luokkakavereiden naamat 

kiinnostavat, voit liittyä ryhmään, vaikka heti tästä linkistä: 

https://www.facebook.com/groups/1108831459628098 

Tulemme myös pitämään elokuussa epävirallisen ALKOHOLITTOMAN puistopiknikin ennen 

koulun alkua tiistaina 24.8.2021. Näin pääset tutustumaan jo hieman etukäteen meihin tuutoreihin, 

sekä opiskelukavereihisi. Piknik on täysin vapaaehtoinen ja ilmoitamme myöhemmin tarkemman 

aikataulun ja ohjeistuksen Facebookissa! 

Emme malta odottaa nähdä teitä kaikkia elokuussa! Rakkain terkuin tuutorinne Elina, Julius, 

Santtu, Rasmus, sekä vastuutuutorinne Viivi. 

 

P.S. Jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää, voit olla yhteydessä meihin vertaistuutoreihin 

puhelimitse tai sähköpostitse. Nämä löytyvät Facebook ryhmästä. Jos sinulla ei ole Facebookia ota 

yhteyttä Viiviin: viivi.kaikkonen@edu.turkuamk.fi 

P.P.S. Turun AMK:n alueella on todella huonosti parkkipaikkoja, joten suosittelemme tulemaan 

paikalle jollain muulla kuin autolla. 
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P.P.P.S Huomioithan myös, että tarvitset opinnoissa kannettavaa tietokonetta. 

 

Karttaan ympyröity oikea luokka 

:D 
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