
 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Salo 
 

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

Opintojen alkaminen 
 
Opintosi alkavat keskiviikkona 8.1.2020 kello 9.00 Salo IoT Campuksella osoitteessa Joensuunkatu 7, Salo. 
Uusia opiskelijoita pyydetään kokoontumaan kampuksen pääsisäänkäynnin aulaan. Sinua ovat vastassa 
keltaisiin haalareihin pukeutuneet vertaistutorit. 
 
Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1-opintojaksolla  
                  

 Keskiviikko 8.1. klo 9.00-15.30  
 Torstai 9.1. klo 9.00-15.30  
 Perjantai 10.1. klo 9.00-15.30.  

 
Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen Turun 
ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 
 
Pysäköinti kampuksella Myllyojankadun puoleisessa päädyssä merkityillä paikoilla.  
 
 

Rokotustietolomake ja tuberkuloosiselvityslomake 
 
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta ja täytä rokotustietolomake sekä 
tuberkuloosiselvityslomake ja tuo ne täytettyinä mukanasi ensimmäisenä koulupäivänä. 
Terveydenhoitaja Pia Vatola vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, p. 044 7725595, pia.vatola@salo.fi 
 
 

Selvitys aiemmista opinnoista (Hyväksiluvut) 
 
Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa.  

 

 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/9f/5c/9f5ca798-c9cc-4b02-9fdc-54cb96f5d527/rokotustiedot_1652018.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/4d/d0/4dd06a51-f835-420f-9406-4879cd919418/tuberkuloosi-_ja_mrsa-altistusselvitys_2018.pdf
mailto:pia.vatola@salo.fi


 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 

Sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Lisäksi itsenäinen opiskelu 
ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. Sinulla tulee olla käytössäsi riittävän 
tehokas tietokone opiskeluun. Lue vaatimukset perustason koneelle tästä: Oman tietokoneen tarve 
opiskelussa (pdf). 
 
 
Käyttäjätunnuksen aktivointi 
 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin noin viikkoa ennen opiskelun aloitusta 
osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai 
mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun toiminnasta.  
 

Opiskelukustannukset 

Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Opintoja voidaan järjestää myös Turun Kupittaan kampuksella ja lisäksi harjoittelua saattaa toteutua 
Salon ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. Harjoittelutunneilla 
tarvitaan työasu, joka opiskelijan tulee hankkia. Lisätietoja työasun hankinnasta opintojen alussa. 

 

Muistilista 
 Opinnot alkavat tiistaina 8.1.2020 klo 9.00 

Turun ammattikorkeakoulu, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo 
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, rokotustietolomake ja 

tuberkuloosiselvityslomake  
 Aktivoi käyttäjätunnuksesi 

 

Lisätietoja 

Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 
 

 

 

 

 

http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
https://id.turkuamk.fi/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrY630jzNVGKueLug27Yq1ZsW1SlgJOwz
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:sari.kallio-kokko@turkuamk.fi


 

Vertaistuutoreiden tervehdys 

Onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun Salo IoT campukselle. Me 
tuutorit olemme sinua varten paikalla ja meiltä saa ja kuuluu kysyä, mitä tahansa, mikä mietityttää! Meidän 
tehtäviimme kuuluu olla tukenanne varsinkin näin opintojen alussa. Tutustutamme teidät uuteen 
oppimisympäristöön, opetamme käyttämään koulun tietojärjestelmiä sekä edistämme uuden ryhmänne 
toimintaa. Meiltä saa kysyä mitä tahansa opiskeluun liittyvää niin opintojen alussa kuin niiden edetessäkin. 

 Syksyn ensimmäiset opiskelijatapahtumat ovat myös alkamassa! Jotta pääset tutustumaan 
paremmin muihin juuri opiskelunsa aloittaneisiin ja oman ryhmäsi jäseniin, sekä ihanaan Turkuun. 

 Ensimmäinen opiskelijatapahtuma Tursajaiset on jo 9.1. Se on hoito- ja insinöörialojen yhteinen 
tapahtuma. 

 Toinen mahtava tapahtuma on MiniKNB eli tuttavallisemmin Minikeltanokkabileet! Sana bileet eivät 
kuitenkaan tarkoita pelkkää juhlimista, vaan kyseessä on rastikierros, joka sopii kaikille. Tämä 
mahtava tapahtuma pidetään 23.1. 

 Koulun alkua odotellessasi voit ottaa tulevan opiskelijayhdistyksesi somet haltuun! Sen löydät 
nimellä TSTS ry. Sieltä löydät opiskeluun ja alaan liittyvää infoa, sekä ajankohtaisia tapahtumia. 

 
 
 
                                 Meri     Jonna             
               

 


