
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), Hankinta- ja 
myyntiosaaminen, MHAMYS18, 

monimuoto-opetus 
Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
tradenomikoulutukseen! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on MHAMYS18. 

Erikoistumispolkuna on pelkästään myyntiosaaminen. 

 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat tiistaina 28.8.2018 klo 16.30 osoitteessa Sepänkadun toimipiste, Sepänkatu 1. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Kartta. 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) opintojaksolla tiistaina 28.8.2018 klo 
16:30. Tämä opintojakso kestää kaksi iltaa (tiistai ja keskiviikko), ja sisältää perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opinnot toteutetaan tiistaista torstaihin klo 
16:30–20:00 lukujärjestyksen mukaisesti. 

Opetusta ei ole viikoilla 42, 52, 1, ja 8. 

  

https://www.google.com/maps/place/Turun+AMK/@60.4441954,22.2687575,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcde6246d8a9c2258!8m2!3d60.4441954!4d22.2687575


 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Aloituspäivien sisältö 

 yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen 
 opiskelijakunta TUO 
 erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, SoleOPS, Messi, Optima, 

sähköposti, työjärjestys, kirjasto 
 korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön 

suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä 
 koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma 
 ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset 

 

Ota todistus henkilöllisyydestäsi ja haussa käyttämäsi alkuperäiset todistukset mukaasi. 

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja tradenomikoulutuksen tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, 
onko niissä joitakin hyväksi luettavia opintoja. Hyväksiluvut katsotaan vasta opintojen alettua. 

 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 
Turun ammattikorkeakoulussa siirrytään mm. erilaisten pilvipalveluiden myötä luokkiin sijoitettujen 
tietokoneiden käytöstä yhä enemmän opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien 
aikana. 

Millaisen tietokoneen tarvitsen? 

Lue yleisohjeistus koneen hankintaan tästä: Oman tietokoneen tarve opiskelussa (pdf) 

 

Lisätietoja 
Koulutusvastaava Kari Lindström 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö Kristiina Meltovaara 

Suunnittelija Kosar Mahmoodi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. Kesäaikana lähetettyihin sähköposteihin 
vastataan 15.8.2018 alkaen. 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf

