
 
 

TRADENOMI (AMK), päivätoteutus,                            

Liiketoiminnan logistiikan koulutus 
 

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Tiistai  25.08. klo 10 

• Paikka: Joukahaisenkatu 3, ICT C 1039, Auditorio Sigma 

• Ryhmätunnus: PLILOS20 

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

Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 Auditorio Sigman edustalla.  

25. – 27.08. on järjestetty ohjelmaa; tietoiskuja, ryhmäytymistä ja muuta tarpeellista opintojen 

aloitukseen liittyvää asiaa aamusta aina iltaan asti. Tarkempi ohjelma annetaan aloituspäivänä. 

Boost Camp 

Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä sekä saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan 
yhdessä ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä 
kuin oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h. ”Leirillä” on täysihoito.  

Liiketoiminnan Logistiikan koulutuksen Boost Camp on Kunstenniemessä ma-ti 31.08.-01.09. mikäli 
sen hetkiset Korona-määräykset ko. leiriytymisen sallivat. 

 

Lisätietoa  

 

Koulutusvastaava, opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi  

palaa lomalta 12.08.20 
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Opettajatuutorit: 

Helena Rantanen, puh. 050 5985 918, helena.rantanen@turkuamk.fi,  17.08.20 alkaen 

Jaana Kaartovuori, puh. 040 3550 396, jaana.kaartovuori@turkuamk.fi, 17.08.20 alkaen 

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

 

Hei! 

Onneksi olkoon uudesta opiskelupaikastasi Turun Ammattikorkeakoulussa ja tervetuloa liiketoiminnan 

logistiikan opiskelijoiden joukkoon! 

Tapaamme ensimmäisen kerran Turun Ammattikorkeakoulun ICT-cityn kampuksella tiistaina 

25.8.2020. Opastus ICT-cityn kampuksella on järjestetty hyvin, joten eksymään et pääse. Opiskelusi 

alkavat kolmella orientoivalla päivällä, jolloin pääset tutustumaan uuteen kouluusi, uusiin 

opiskelukavereihisi sekä opiskelijaelämään. Olisi toivottavaa, että orientoivien päivien ajaksi (25.–

27.8) varaisit kalenterista iltasi vapaaksi, koska iltaohjelmaa on luvassa.  

Luokallesi järjestetään ns. ”BoostCamp” Kunstenniemen leirikeskuksessa Naantalissa 31.8.-1.9.2020. 

Siellä pääset tutustumaan paremmin luokkakavereihisi rennon tekemisen ja yhdessäolon muodossa. 

Toivottavaa on, että varaat nämä päivät kalenteristasi vapaiksi, sillä leiri kuuluu opetusjaksoon.  

Olemme perustaneet luokallenne oman Facebook-sivun PLILOS20. Voit liittyä ryhmään jo ennen 

opiskelujesi aloittamista. Pyydä tuutoreitasi rohkeasti kavereiksesi Facebookissa, näin saamme lisättyä 

samalla sinut ryhmään, jos et sitä itse löydä. 

 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai jokin asia on epäselvä niin älä epäröi, vaan ota rohkeasti yhteyttä 

puhelimitse, sähköpostitse tai facebookissa  
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Aurinkoisin terveisin, Tuutorisi  

 

Meri Suominen 050 431 8120  meri.suominen@edu.turkuamk.fi 

Aino Immonen 044 055 2825  aino.immonen1@edu.turkuamk.fi 

Arttu Virtanen 040 082 8214  arttu.virtanen1@edu.turkuamk.fi 

Emile Sjöholm 040 051 5214  emile.sjoholm@edu.turkuamk.fi 

Janne Inkinen  044 236 3798  janne.inkinen@edu.turkuamk.fi 

Joni Lilja  045 801 1808  joni.lilja@edu.turkuamk.fi 

Topias Ahola  040 418 8736  topias.ahola@edu.turkuamk.fi 

 

 


