INSINÖÖRI (AMK), päivätoteutus,

Tuotantotalouden koulutus
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun tuleva myynti-insinööri! Tästä löydät
tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus


Aloitusaika: Tiistai 25.08. klo 10:00

•

Paikka: Joukahaisenkatu 3, ICT B 1032, Auditorio Beta

•

Ryhmätunnus: PTUTAMS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 Auditorio Betan edustalla.
25. – 27.08. on järjestettyä ohjelmaa; tietoiskuja, ryhmäytymistä ja muuta tarpeellista opintojen
aloitukseen liittyvää asiaa aamusta aina iltaan asti. Tarkempi ohjelma annetaan aloituspäivänä.

Boost Camp
PTUTAMS20 -ryhmän Boost Camp on Kunstenniemessä 2.-3.9. mikäli sen hetkiset Korona-määräykset
ko. leiriytymisen sallivat.
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.

Lisätietoa
Koulutusvastaava/opettajatuutori Rauni Jaskari, puh. 044 907 2904, rauni.jaskari@turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja Päivi Viinikkala puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi, 12.08.20 alkaen

Opettajatuutori: Laura Nurminen, laura.nurminen@turkuamk.fi
Opintotoimisto: opintoasiat@turkuamk.fi

Onneksi olkoon! Sinut on valittu opiskelemaan Myynti-inssiksi Turun ammattikorkeakouluun!
Opiskelu alkaa 25.08.2020 klo 09:30 osoitteessa Joukahaisenkatu 3 ICT-City. Ovi on sairaala
Neon vastapäätä, tien toisella puolella. Ensimmäisenä opiskelupäivänä on suositeltavaa, että
tulette pyörällä tai kävellen (Autopaikkoja on rajoitetusti. Lähimmät ilmaiset 0,5km päässä
Kupittaalla Veritas Stadionin parkkipaikalla).
Olemme teitä ensimmäisenä päivänä vastassa. Tunnistat meidät liiloista haalareista.

Tiistai 25.08.2020 09:30-15:00
Keskiviikko 26.08.2020 09:00-15:00
Torstai 27.08.2020 10:00-15:00
Perjantai 29.08.2020 Vapaa
Varaathan (iltoihin) tiistai, keskiviikko ja torstai vapaata ryhmäytymistä varten.






Ole ajoissa!
Ota rahaa ruokailuun, ruoka maksaa noin 3e.
Oma läppäri ja henkkarit mukaan.
Muistiinpanovälineet

Me olemme vertaistuutorien kanssa tehneet uusille myynnin opiskelijoille WhatsApp-ryhmät
PMYYNTIS20. Ryhmään tulee tärkeää tietoa opiskeluun liittyen ja siellä voi esittää
kysymyksiä. Voit liittyä ryhmiin oheisten linkkien kautta:

Whatsup ryhmä:

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos tulee jotain kysyttävää!
Myynnin tuutorit:




Helmeri – Helmeri.Reunanen@edu.turkuamk.fi
Nelli – Nelli.Lansio@edu.turkuamk.fi
Tobias – Tobias.Tolonen@edu.turkuamk.fi

Tuotantotalouden tuutorit:






Mäx – Max.Rogers@edu.turkuamk.fi
Niko – Niko.Ranta@edu.turkuamk.fi
Oskari – Oskari.Rintala@edu.turkuamk.fi
Roosa – Roosa.Aarikka@edu.turkuamk.fi
Elli – Elli.Kiuru@edu.turkuamk.fi

