
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. 

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

 

Tradenomi, Myyntityön koulutus, 

PMYYNS18, päiväopetus 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 

myyntityötä Turun AMK:ssa! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin 

huolellisesti heti paikan vastaanotettuasi. 

Sinun ryhmäsi tunnus on PMYYNS18. Tunnuksen perusteella löydät opetussuunnitelmasi 

SoleOPSista ja lukujärjestyksen ensimmäisestä opiskeluviikosta alkaen 

 

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio 20.08.2018 klo 17.30 – 20.00 

Lemminkäisenkadun kampuksella (Lemminkäisenkatu 30) tilassa Auditorio A173 Lemminkäinen. 

Tilaisuudessa kerrotaan opintojesi etenemisen kannalta tärkeää tietoa, kuten avoimen väylähausta, 

joten suosittelemme paikalle tuloa! Tutustuthan myös polkuopiskelijan oppaaseen, josta löydät 

paljon hyödyllistä tietoa! 

Opintosi alkavat keskiviikkona 29.8.2018 klo 10.00 osoitteessa Sepänkadun toimipiste, 

Sepänkatu 1. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava 

tällöin paikalla. 

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu ja työelämätaidot 1 (1 opintopiste) opintojaksolla 

keskiviikkona 29.8.2018 klo 10:00. Tämä opintojakso kestää kolme työpäivää (keskiviikko-

perjantai) + Boost CAMP ja sisältää perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun organisaationa 
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ja työyhteisönä. Opintojakson aikana työskennellään pääsääntöisesti klo 9 – 15. 

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettuja kaupan tai muun alan korkeakouluopintoja mieti, 

onko niissä joitakin hyväksi luettavia opintoja. 

 

Lisätietoja 

Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala p. 050-5985903 (20.8. alkaen) Opintotoimisto: 

opintoasiat@turkuamk.fi 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@turkuamk.fi. 

 

 

Polkuopintojen maksut 

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot 

kestävät kaksi lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu 

kahdessa erässä (200€ keväällä ja 200€ syksyllä). 

Mahdollinen peruutus on tehtävä oheisella lomakkeella syksyn 2018 polkuopintojen 

osalta viimeistään 22.8.2018. Sen jälkeen tehdystä peruutuksesta veloitamme järjestelykuluina 

50€. Jos peruutus tehdään 29.8.2018 tai sen jälkeen, veloitamme koko 200€ lukukausimaksun.  

Polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi 

siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai mihinkään muualle kuin lomakkeen 

kautta ei hyväksytä. Lomakkeen löydät täältä. 

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opiskelijaetuuksiin kuten KELAn opintotukeen. Mikäli olet TE-

toimiston asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista 

polkuopiskelijaksi. TE-toimiston kielteinen tukipäätös ei ole peruste polkuopintojen 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
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https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_opintojen_peruutuslomake_9018
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peruuttamiseen maksutta. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta opintojen alkamisen 

jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. 

 

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.”Leirillä” on täysihoito. 

Boostcampille tarvitset mukaan: sään mukaiset vaatteet, lakanat, henkilökohtaiset hygienia- 

tarvikkeet ja uimapuvun. Myyntityön Boostcamp järjestetään Kunstenniemessä, Rymättylässä 10.-

11.9. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 

Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Jos 

sinulla on muita aikaisempia korkeakouluopintoja tai saman alan aikaisempia opintoja, voit 

olla yhteydessä koulutusvastaava Päivi Viinikkalaan 20.8. alkaen 

paivi.viinikkala@turkuamk.fi. 

 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Hei Sinä uusi myyntityön opiskelija! 

 

mailto:paivi.viinikkala@turkuamk.fi
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Ensinnäkin, suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa mahtavaan joukkoomme 

Sepänkadulle! 

 

Seuraavat 3,5 vuotta kuluvat metsästäen 210 opintopistettä, pitäen hauskaa erilaisissa 

opiskelijatapahtumissa, verkostoituessa ja myyntityön huippuosaajaksi kasvaessa. Me tuutorit 

olemme ensimmäisenä koulupäivänäsi ke 29.8. sinua vastassa aulassa, josta ohjaamme sinut 

eteenpäin. Meidät tunnistat keltaisista haalareista! 

 

Aloitamme syksyn kolmella orientoivalla päivällä, joiden aikana pääset tutustumaan uusiin 

opiskelutovereihisi, ammattikorkeakoulun maailmaan, sekä Sepänkadun kampukseen. Otathan 

mukaasi muistiinpanovälineet ja hieman ruokarahaa. Olemme myös suunnitelleet teille 

iltaohjelmaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tutustua toisiinsa paremmin. Varaathan siis 

ensimmäisellä viikolla myös illat vapaiksi, ettet jää paitsi mistään hauskasta! 

 

Lisäksi, olemme menossa uuden ryhmänne kanssa Boost Campille Kunstenniemeen 10. - 11. 

syyskuuta, joten varaathan myös nämä päivät jo hyvissä ajoin kalenterista vapaaksi. Boost 

Campilla pääset kunnolla tutustumaan omaan ryhmääsi! Huomaathan, että Boost Camp on 

pakollinen osa opintosuunnitelmaa, eikä poissaolo onnistu ilman pätevää syytä. 

 

Olemme tehneet teille ihan oman Facebook-ryhmän, joten jos haluat etukäteen kysellä mieltä 

askarruttavista asioista tai tulevien luokkakavereiden nassut kiinnostavat, voit liittyä ryhmään vaikka heti 

tästä linkistä: 

 https://www.facebook.com/groups/580144482364692/ 

 

Nähdään siis elokuun viimeisellä viikolla! 

Terkuin tuutoritiimimme Janita, Susanna, Lassi, Omar ja Santtu 

 

P.S. Jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää, voit olla yhteydessä vastuutuutoriimme Susannaan, joko 

https://www.facebook.com/groups/580144482364692/
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puhelimitse numeroon 044 095 2210 tai sähköpostitse susanna.kajander@edu.turkuamk.fi 

 

P.P.S. Seppiksen kampuksen alueella on tunnetusti parkkipaikkaongelma, joten varauduthan tarvittaessa 

tulemalla ajoissa tai parkkeeraamalla menopelisi hieman kauemmas koululta. 

 

 

Lisätietoja (Avoin AMK) 

Avoimen AMK:n sähköposti on ensisijainen yhteydenottotapa, avoinamk@turkuamk.fi. Mikäli 

tarvitset henkilökohtaista ohjausta, varaa aika Avoimen AMK:n suunnittelijalle. Mikäli sinulla on 

kysyttävää avoimen väylähausta, ota yhteyttä Hakijapalveluihin, hakijapalvelut@turkuamk.fi. 

Avoin AMK ei pysty vastaamaan väylähakua koskeviin kysymyksiin. 

 

Avoimen henkilöstö:  

Martin van Wetten, suunnittelija, p. 040 355 0324 

Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 
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