
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Tradenomi (AMK), Liiketoiminnan Logistiikka, PLILOS18, 

päiväopetus 
 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Liiketoiminnan 
Logistiikan Tradenomikoulutukseen. Sinun ryhmäsi tunnus on PLILOS18. 

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

Opintojen alkaminen  

Opintosi alkavat keskiviikkonana 29.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Sepänkatu 1.  Ulkona odottavat 
tuutorit, jotka ohjaavat Sinut oikeaan tilaan. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi 
ilmoittautuneen opiskelijan on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1 (1. opintopiste) opintojaksolla keskiviikkonana 
29.8.2018 klo 10:00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko-perjantai) + Boostcamp ja 
sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Opintojakso aikana 
työskennellään pääsääntöisesti klo 9 – 16. Tarkemmat ohjeet aikataulusta saat keskiviikkona 29.08.18. 

Mikä on Boostcamp? 

Boostcampin eli tiimiytymiskoulutuksen tavoitteena on yhteisten kokemusten kautta parantaa 
opiskelijoiden ryhmäytymistä ja ryhmähenkeä, saada tehokkaalla tavalla opiskelijat toimimaan yhdessä 
ja tutustumaan toisiinsa rennossa ilmapiirissä. Boostcamp järjestetään muussa ympäristössä kuin 
oppilaitoksen tiloissa ja se kestää noin 24 h. Kuljetukset hoidetaan yhteiskuljetuksella ja ”leirillä” on 
täysihoito. Boostcampille tarvitset mukaan: sään mukaiset vaatteet, lakanat, henkilökohtaiset hygienia- 
tarvikkeet ja uimapuvun. Liiketoiminnan Logistiikan Boost Camp järjestetään 03.-04.9.2018.  

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot -opintojakson suoritusmerkinnän edellytyksenä on 
osallistuminen tähän tapahtumaan. 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos sinulla on 
aikaisempia korkeakouluopintoja, on sinulla oikeus hyväksilukea niitä tutkintoosi. Hyväksilukuasioissa 
ota yhteyttä koulutusvastaava Päivi Viinikkalaan 22.8.2018 alkaen (paivi.viinikkala@turkuamk.fi  
/puh. 050-5985903). 
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Opettajatuutorit 

Opiskelijoiden tukena koko ammattikorkeakoulutopintojen ajan toimii opettajatuutori. 

Ryhmäsi opettajatuutoreina toimivat Helena Rantanen  ja Jaana Kaartovuori. Ryhmäjako selviää 
ensimmäisenä opiskelupäivänä. 

Lisätietoja 

Koulutusvastaava ja Opinto-ohjaaja: Päivi Viinikkala puh. 050 5985 903 ( 22.8. -) 

Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 

 

Vertaistutorien tervehdys (opiskelijaohjaajasi) 

Hei! 

Onneksi olkoon uudesta opiskelupaikastasi Turun Ammattikorkeakoulussa ja tervetuloa liiketoiminnan 
logistiikan opiskelijoiden joukkoon! 

Tapaamme ensimmäisen kerran Turun Ammattikorkeakoulun Sepänkadun yksikössä keskiviikkona 
29.8.2018. Opastus Sepänkadun yksikössä 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 (29.–31.8) 
varaisit kalenterista iltasi vapaaksi, koska iltaohjelmaa on luvassa.  

Luokallesi järjestetään ns. ”Boost Camp” leirikeskuksessa 3.-4.9.2018. 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 PLILOS18. Voit liittyä ryhmään jo ennen 
opiskelujesi aloittamista. Pyydä tuutoreitasi rohkeasti kavereiksesi Facebookissa, näin saamme lisättyä 
samalla sinut ryhmään, jos et sitä itse löydä. 
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Virallisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa mm. VR:n ja Matkahuollon alennuksiin sekä moniin muihin 
etuihin, saat liittymällä opiskelijakunta TUOn jäseneksi. Tarkemmat ohjeet tilaamisesta löytyvät 
opiskelijakunnan nettisivuilta osoitteesta www.opiskelijakunta.net. Tilausruuhkien välttämiseksi 
opiskelijakortti kannattaa tilata jo hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.  

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

Aurinkoisin terveisin, Tuutorisi  

Essi Grönfors   044 077 7201  essi.gronfors@edu.turkuamk.fi 

Jaakko Kantola 044 340 7148  jaakko.kantola@edu.turkuamk.fi 

Waltteri Piilola  044 334 3955  waltteri.piilola@edu.turkuamk.fi 

Juho Tervo  044 096 1027 juho.tervo@edu.turkuamk.fi 

Konsta Tuominen 050 592 7004 konsta.tuominen@edu.turkuamk.fi 

Ps. Sepänkadun ympäristössä on niukasti parkkipaikkoja, huomioithan tämän, mikäli saavut autolla 
paikalle! 


