TRADENOMI (AMK), päivätoteutus,
Myyntityön koulutus/Finanssipalvelut

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Tiistai 25.08. klo 10

•

Paikka: Lemminkäisenkatu 30, LEM B 171, Aino

•

Ryhmätunnus: PMYYFS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 Lemminkäisen ala-aulassa
25. – 27.08. on järjestetty ohjelmaa; tietoiskuja, ryhmäytymistä ja muuta tarpeellista opintojen
aloitukseen liittyvää asiaa aamusta aina iltaan asti. Tarkempi ohjelma annetaan aloituspäivänä.

Lisätietoa

Koulutusvastaava Jukka Rantala, jukka.rantala@turkuamk.fi, 17.08.20 alkaen
Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi 12.08.20 alkaen
Opettajatuutori Leena Hämölä-Glorioso leena.hamola-glorioso@turkuamk.fi, 17.08.20 alkaen
Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi

Vertaistuutorien tervehdys

Hei Sinä uusi finanssipalveluiden opiskelija!
Ensinnäkin, suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa mahtavaan joukkoomme
Lemminkäisenkadulle!
Seuraavat 3,5 vuotta kuluvat metsästäen 210 opintopistettä, pitäen hauskaa erilaisissa
opiskelijatapahtumissa, verkostoituessa ja finanssipalveluiden huippuosaajaksi kasvaessa. Me
tuutorit olemme ensimmäisenä koulupäivänäsi tiistaina 25.8. sinua vastassa
Lemminkäisenkadun kampuksella, josta ohjaamme sinut eteenpäin!
Aloitamme syksyn kolmella orientoivalla päivällä, joiden aikana pääset tutustumaan uusiin
opiskelutovereihisi, ammattikorkeakoulun maailmaan, sekä Lemminkäisenkadun 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 Heinänokkaan 7. syyskuuta,
joten varaathan myös tämän päivän 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/1486806548148023

Nähdään siis elokuun viimeisellä viikolla!
Terkuin tuutoritiimimme Oona, Sara, Viivi, Oskari ja
Joel!
P.S. Jos sinulla tulee mitä vain kysyttävää, voit olla
yhteydessä vastuutuutoriimme Oonaan, joko
puhelimitse numeroon 044 520 5037 tai
sähköpostitse oona.akkanen@edu.turkuamk.fi

P.P.S. Lempparin kampuksen alueella ja sen läheisyydessä on todella huonosti parkkipaikkoja,
joten suosittelemme tulemaan jollain muulla kuin autolla.
P.P.P.S Huomioithan myös, että tarvitset opinnoissa omaa kannettavaa tietokonetta.

