
 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus 

PSOSTK19 
 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomiksi! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen. Vertaistuutorien kirje on päivitetty 
tälle sivulle 14.11.2018. 

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla 9.1.2019 klo 9.00 osoitteessa 
Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku.  Vertaistuutorit ovat sinua vastassa ja ohjaavat oikeaan paikkaan. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Ota 
ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus. 

Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen 
oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin.  Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä.  

Rokotussuojan selvitys 
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot rokotuksista ja terveydestä. Tietojen keruu 
toteutetaan sähköisellä lomakkeella. Vastaa mahdollisimman pian, kun saat tiedon opiskelupaikastasi. 

Linkistä http://www.turku.fi/uutinen/2018-03-05_opiskelijoiden-rokotussuojan-selvitys-onnistuu-
sahkoisesti löytyy otsikko Sähköinen lomake opiskelijoille. Se vie sähköiseen tunnistautumiseen, jonka 
voit tehdä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen tai sinulla on muuta kysyttävää 
terveyteen liittyen, ota yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon puh. 02 266 1570. 

Ensin tehdään sähköisten palveluiden käyttösopimus. Sähköisen sopimuksen ja ohjeet löydät linkistä 
https://www.turku.fi/uutinen/2015-10-20_sahkoisen-asioinnin-sopimuksen-voi-tayttaa-ja-
lahettaa-verkossa 

Sopimusta tehtäessä on tärkeää, että muistat antaa luvan sekä tekstiviestillä että web-viestillä 
annettaviin vastauksiin. Sähköisen sopimuksen teon jälkeen täytät lomakkeen Kysymykset sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoille.  

Terveydenhoitaja katsoo vastaukset ja tarvittaessa ohjeistaa, miten toimit jatkossa.  Mikäli kaikki 
rokotukset ja muut selvitykset ovat jo kunnossa, saat paluuviestissä kirjallisen todistuksen sopivuudestasi 
harjoitteluun. 
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Selvitys aiemmista opinnoista (hyväksiluvut) 
Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi perusteella. Hyväksilukumenettelystä 
kerrotaan heti opintojen alussa. 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 
Ammattikorkeakouluopiskelussa siirrytään luokkiin sijoitettujen tietokoneiden käytöstä yhä enemmän 
opiskelijoiden omien tietokoneiden hyödyntämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla pitää 
olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. Lisäksi itsenäinen opiskelu ja 
verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. Lue yleisohjeistus koneen hankintaan 
Lue yleisohjeistus koneen hankintaan 
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_
002.pdf 

Opiskelukustannukset 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat ja asumiskustannukset. Harjoittelua 
on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia.  

Asunto 
Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi  

Lisätietoja 
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  
Koulutusvastaava Niina Vuoristo niina.vuoristo@turkuamk.fi 

 

Tervetuloa opiskelemaan sosionomiopintoja! 
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Kirje tuutoreilta 
 

Onneksi olkoon, suurin työ on takana päin ja ansaittu opiskelupaikka taskussa. Saa huokaista. Tervetuloa 
sosionomiopiskelijaksi Turun ammattikorkeakouluun! 

Koulu alkaa 9.1. jolloin me tuutorit ollaan teitä vastassa ja pitämässä huolta, että kaikki sujuu hyvin. 
Tunnistat meidät viininpunaisista haalareista! Ensimmäinen koulupäivä on varmasti monille jännittävä ja 
alkuun kaikki saattaa tuntua hieman sekavalta. Muista siis ottaa kalenteri mukaan jo heti ensimmäisinä 
päivinä. Ensimmäisen koulupäivän jännityksen lieventämiseksi toivotamme kaikki tervetulleeksi 7.1. 
kello 17:00 Panimoravintola Koulun Historia-tilaan (Eerikinkatu 18, portaat ylös ja vasemmalle), jossa 
tapaatte meidät tuutorit sekä pääsette tutustumaan tuleviin luokkatovereihinne! 

Facebookiin on luotu teitä varten ryhmä, jonka löydätte hakemalla PSOSTK19. Liittykää ryhmään, niin 
ette missaa mitään meiltä tulevia infoja. PSOSTK19 ryhmästä löydätte myös liittymislinkin luokkanne 
Whatsapp-ryhmään, jonka kautta voitte olla helposti yhteydessä luokkakavereihinne, jos esimerkiksi 
luentosali on hukassa tai haluatte muuten nopean yhteyden! Toinen hyvä ryhmä löytyy Facebookista 
nimellä Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat, johon voi halutessaan liittyä.  

Koulun läheisyydessä on rajallisesti parkkipaikkoja, mutta parhaiten parkkipaikan löydät Veritas-
stadionilta. Jos käytät julkista liikennettä, ota selvää reiteistä ja pysäkeistä ajoissa ennen ensimmäistä 
päivää. Muista ottaa myös rahaa ruokailuun, joka maksaa 2,60€ tutkinto-opiskelijoille. 

Heti ensimmäisenä iltana 9.1. kello 18:00 Saaristobaarissa (Aurakatu 14) me tuutorit järjestämme teille 
tutustumisohjelmaa, joten merkitsethän kalenteriisi tuon illan!  

Ottakaa ilo irti opiskelemisesta heti alusta alkaen ja 
muistakaa, että luokkatoverit ovat samassa tilanteessa. 
Meidän tuutoreiden puoleen saa ja kannattaa kääntyä 
minkä tahansa asian kanssa. Mikään asia ei ole turha ja 
autamme mielellämme. Jos meiltä ette vastausta 
johonkin kiperään kysymykseen heti saa, selvitämme 
sen muuta kautta. 

 

Terveisin tuutorit,  

Noora, Emilia, Noora ”Huhtis”, Veera, Linda & Henna 

 

 

 

 

 



 

KORKEAKOULUOPISKELU - JA TYÖELÄMÄTAIDOT I (1op) kevät 2019  

Muutokset mahdollisia 

Keskiviikko 9.1.2019 

9.00 - 10.00 Tervetuloa! Opettajatuutorit ja vertaistuutorit  

10.00 - 10.30 Koulutusjohtajan tervehdys Anne Isotalo 

10.30 - 14.00 

 

Tutustuminen omaan ryhmään  
> ryhmäytyminen  
> sitoutuminen opiskeluun 
> perehdytys talon tiloihin 
> opiskeluun liittyviä käyt. asioita, sähköposti, 
lukujärjestykset, ruokalistat 

LOUNAS OHJELMAN LOMASSA 
VERTAISTUUTOREIDEN KANSSA 

Opettajatuutorit ja vertaistuutorit  

 

14.30 - Tasokas , CampusSport  

 
Torstai 10.1.2019 

8.15 - 10.00 Tervehoitajan info 

Opintojen ohjaus  

TUO  

 

10.00 - 11.30 

 

Turun AMK ja TERHY 

Sosionomikoulutus 

AMK- opiskelijaa koskevat säännöt ja ohjeet 
- Opintojen hyväksiluku 
- Opetussuunnitelman lähtökohdat ja pääpiirteet 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö 
Katariina Felixson 

Koulutusvastaavat 
Tiina Laakso ja Niina Vuoristo 

Opettajatuutorit 

12.30 - n. 16.00 Leiri-iltapäivä Vertaistuutorit 

 
Perjantai 11.1.2019 

8.15 - 9.45 Ops, Hops ja yksilölliset opiskelupolut  
(mahdolliset nopeuttajat) 

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö 
Koulutusvastaavat 
Opettajatuutorit 

10.15 - 14.00 Peppi, Messi, Optima 
Kote 

Opettajatuutorit 
Vertaistuutorit 

 

Opintopsykologin luento korkeakouluopiskelusta 17.1.2019 klo 14.15 – 15.45. 


