
Sairaanhoitaja (AMK), 
päivätoteutus, Salo 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sairaanhoitajaksi. 
Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojen aloitukseen. Tutustuthan näihin huolellisesti heti 
paikan vastaanotettuasi. 

Opintojen alkaminen 
Opintosi alkavat tiistaina 20.8.2019 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  

Viikolla 34 on opintoja kolmena päivänä. Varaudu myös siihen, että perjantainakin saattaa olla ohjelmaa.                    

 Tiistaina 20.8. klo 9.00-15.30  
 Keskiviikkona 21.8. klo 9.00-15.30  
 Torstaina 22.8. 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) 
Opintojesi joustavan aloituksen vuoksi meidän on tärkeä tietää aiemmista opinnoistasi. Mikäli sinulla on 
jo suoritettuna vähintään puolen vuoden terveysalan ammattikorkeakouluopinnot, lähetä 12.08.2019 
mennessä sähköpostia osoitteella sari.kallio-kokko@turkuamk.fi.  

Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden hyväksiluvut katsotaan opintojen alussa. Niistä ei tarvita ilmoitusta 
etukäteen. 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opiskelun alussa. 
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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 20.8.2019 klo 9.00 
 Turun ammattikorkeakoulu, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo 
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus 
 Rokotustietolomake ja tuberkuloosiselvityslomake palautetaan terveydenhoitajalle  

Lisätietoja 
Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 
Opettajatuutorit Liisa Anttila, liisa.anttila@turkuamk.fi ja Marjo Kaarto, marjo.kaarto@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 myöhemminkin. 

Syksyn ensimmäiset opiskelijatapahtumat ovat myös alkamassa! Jotta pääset tutustumaan paremmin 
muihin juuri opiskelunsa aloittaneisiin ja oman ryhmäsi jäseniin sekä ihanaan Turkuun, järjestämme 
muiden tuutoreiden kanssa teille Turku Tourin 29.8. Tarkemmat tiedot saat orientoivien päivien aikana. 

Toinen mahtava tapahtuma on KNB eli tuttavallisemmin Keltanokkabileet 5.9.! Sana bileet eivät 
kuitenkaan tarkoita pelkkää juhlimista, vaan kyseessä on rastikierros, joka sopii kaikille.  

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

Terveisin syksyn tuutorit 

      Rebekka           Meri          Jonna         Matilda 
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