
 
 

Myyntityö, Tradenomi (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 24.8.2021, klo 9:00 

• Paikka: Lemminkäisenkatu 30, auditorio Lemminkäinen 

• Ryhmätunnus: PMYYNS21 

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

Opinnot alkavat orientaatiolla. Orientoivien päivien aikana (ti-to) perehdytään Turun ammattikorkea-

kouluun organisaationa ja työyhteisönä. Alustavat työskentelyajat ovat: ti 9–15, ke 9:00–16:00 ja to 9–

16.  

Ryhmäsi opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.  

Ennakkotehtävät  

Uusille opiskelijoille on laadittu jo ennen opintojen alkua tehtäväksi Digistartti-paketti, jossa käydään 

läpi opintojen kannalta hyödyllisiä asioita. Käythän tekemässä tuon Digistartin ennakkoon! Tarkemmat 

ohjeet siihen kirjautumiseen löytyy Turun AMK:n nettisivuilta. Digistartti avautuu elokuun alussa. 

Liiketoimintaosaamisen perusteet/kielivalinta – pohdi jo ennakkoon  

Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakso (15 op) käynnistyy heti aloituspäivien jälkeen jatkuen 

koko syyslukukauden. Voit yhdistää opintojaksoon myös englannin tai ruotsin kielen opintoja suoritta-

malla opintojakson pienryhmätyöskentelyn suomen sijasta englanniksi tai ruotsiksi. Pienryhmätyös-

kentely muodostaa 50 % opintojaksosta ja siihen sisältyy tiedonhakua, tiedon jakamista, oppimisra-

porttien kirjoittamista ja vertaisarviointia kohdekielellä. Riittää, että sinulla on kohtalaisen sujuva kie-

litaito ruotsissa tai englannissa, jossa voit valita pienryhmätyöskentelyssä kieleksi ruotsin tai englan-

nin.  

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21660
https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/aloitus/


 
 
Koska tuo pienryhmäjako tehdään jo heti orientoivien päivien ensimmäisenä päivänä, niin pohdi jo en-

nakkoon valmiiksi, haluatko suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakson englannin- 

ruotsin- vai suomenkielisessä pienryhmässä.  

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. men-

nessä opinto-ohjaaja Anu Lehtiselle, anu.lehtinen@turkuamk.fi. Huom! Liitä viestiin opintosuoritusot-

teesi. 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja Anu Lehtinen anu.lehtinen@turkuamk.fi p. 050 598 5667 (Tavoitettavissa 17.8. al-

kaen) 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi  

Vertaistuutorien tervehdys 

 

Hei, Sinä uusi myyntityön opiskelija! 

Ensinnäkin suuret onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta, ja tervetuloa korkeakouluopiske-

lijoiden maailmaan! Seuraavat 3,5 vuotta menevät keräillen 210 opintopistettä, pitäen hauskaa 

erilaisissa opiskelijatapahtumissa, verkostoituessa ja myyntityön huippuosaajaksi kasvaessa. 

Me tuutorit olemme sinua vastassa ensimmäisenä koulupäivänäsi tiistaina 24.8.2021, Lem-

minkäisenkadun kampuksella, josta ohjaamme sinut eteenpäin. Meidät tunnistat keltaisista 

haalareista ja tuutoripaidoista. Ensimmäisenä päivänäsi tarvitset mukaan henkilötodistuksen, 

pankkikortin lounasta varten (ei käteistä) ja muistiinpanovälineet sekä tietysti hyvän mielen! 

Aloitamme syksyn kolmella orientoivalla päivällä, joiden aikana pääset tutustumaan uusiin 

opiskelutovereihisi, ammattikorkeakoulun maailmaan sekä Lemminkäisenkadun kampukseen. 

mailto:anu.lehtinen@turkuamk.fi
mailto:anu.lehtinen@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


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

jos on jotain kysyttävää tai muuta asiaa. Tulette viettämään syksyn liiketalouden opiskelijoiden 

kanssa. Olemme suunnitelleet teille myöskin iltaohjelmaa, jotta teillä olisi mahdollisuus tutus-

tua toisiinne paremmin. Alkoholin käyttö on iltaohjelmissa sallittua, mutta ei pakollista. Muis-

tathan siis varata ensimmäisen viikon illat myös vapaaksi, ettet jää paitsi mistään hauskasta!  

Voit ottaa varaslähdön opiskeluun ja tehdä Digistartin, joka löytyy It’s Learning:sta. Olemme 

luoneet teille myyntityön opiskelijoille ikioman Facebook-ryhmän. Joten, jos haluat etukäteen 

kysellä mieltä askarruttavista asioista tai tulevien luokkakavereiden naamat kiinnostavat, voit 

liittyä ryhmään, vaikka heti.  

Tulemme myös pitämään elokuussa epävirallisen puistopiknikin ennen koulun alkua lauan-

taina 21.8.2021. Ilmoitamme myöhemmin tarkemman paikan ja ajan Facebook-ryhmässä! 

Nähdään siis elokuussa! Terkuin tuutorinne Arttu, Giulia, Heidi, Roosa, Sakari, Vasili sekä vas-

tuutuutorinne Meri-Tuuli ja Nea 

 

https://www.facebook.com/groups/238387734728314


 
 

 

P.S. Jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää, voit olla yhteydessä meihin vastuutuutoreihin puhe-

limitse tai sähköpostitse. Nea Kiuru, puh. 044 272 3544, sähköposti nea.kiuru@edu.turkuamk.fi 

ja Meri-Tuuli Kouvo, puh. 044 211 9666, sähköposti merituuli.kouvo@edu.turkuamk.fi 

mailto:nea.kiuru@edu.turkuamk.fi
mailto:merituuli.kouvo@edu.turkuamk.fi


 
 
 

P.P.S. Lemminkäisenkadun kampuksen alueella ja sen läheisyydessä on todella huonosti park-

kipaikkoja, joten suosittelemme tulemaan jollain muulla kuin autolla. 

P.P.P.S Huomioithan myös, että tarvitset opinnoissa omaa kannettavaa tietokonetta. 

 

 

Traden tervehdys 

Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Tradenomiksi Turun ammat-

tikorkeakouluun! Me Opiskelijayhdistys Tradessa vastaamme Teidän opiskeluaikanne viihtyvyydestä 

erilaisten tapahtumien merkeissä ja pidetään huolta teidän edunvalvonnastanne. Edunvalvonnalla var-

mistamme, että Turun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoilla on kaikki opetuksesta vapaa-ai-

kaan mahdollisimman hyvin. 

Tullaan esittäytymään teille jo ensimmäisinä koulupäivinä ja samalla tilataan myös haalarit, varaudut-

han siis maksamaan haalarit heti ensimmäisinä päivinä haalaritilauksen teon yhteydessä. Lisäksi mikäli 

pandemiatilanne sallii, pääsette jo orientaatioviikon torstaina 26.8. kokemaan Traden legendaarisen 

kaupunkikierroksen, joten muistakaa varata kyseinen ilta vapaaksi kalenterista! 

Ota meidän somet jo nyt seurantaan niin pääset kurkistamaan minkälaista meininkiä on luvassa. Näh-

dään orientaatiopäivillä! 

Ps. Tiesitkö muuten, että Opiskelijayhdistys Trade on Suomen suurin tradenomien paikallisyhdistys        

  

Terkuin, Opiskelijayhdistys Trade ry:n hallitus 
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