Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus


Aloitusaika: keskiviikko 26.8.2020, klo 9.00



Paikka: Kiinanmyllynkatu 10, 20520 Turku, rakennus Medisiina D, luokka Skooppi 1 ja 2



Ryhmätunnus: PBIOS20



Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Ensimmäisten orientaatiopäivien alkamis- ja päättymisajankohdat:


keskiviikko 26.8 klo 9.00-15.30



torstai 27.8 klo 8.15-14.15



perjantai 28.8. klo 9.00-14.00

Ennakkovalmistautuminen
Bioanalyytikkokoulutukseen valitulla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja
normaali värinäkö. Koulutukseen valitun tulee koulutuksen alkaessa esittää silmälääkärin, optikon tai
optometristin todistus näkökyvystä.
Suosittelemme etukäteen tutustumaan anatomian ja fysiologian opintoihin.
Kirjallisuus:


Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia (Sanoma Pro) TAI



Leppäkoski et al. Anatomia ja fysiologia, Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)

Kirjallisuudesta seuraavat kokonaisuudet:


Solu, kudokset, iho



Hengityselimistön rakenne ja toiminta



Sydämen ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta



Munuaisten ja virtsaelimistön rakenne ja toiminta



Hermoston rakenne ja toiminta

Rokotussuojan selvitys
Tutustu sähköisen rokotus- ja terveyskyselyn toimintaohjeisiin ja toimi ohjeiden mukaan.

Lisätietoa
Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi tarvittaessa kysellä opintotoimistosta sähköpostitse
opintoasiat@turkuamk.fi tai opinto-ohjaajalta:
Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi ja puh. +358 40 355 0165 (tiedustelut 10.8.2020
alkaen).

Vertaistuutorien tervehdys
Onnittelut syksyn 2020 uusille bioanalyytikko-opiskelijoille! Tervetuloa opiskelemaan Turun
ammattikorkeakouluun! Me keltahaalariset tuutorit olemme sinua vastassa Medisiina D-rakennuksen
pääovella.
Tässä pieni lista asioista, joita kannattaa tehdä ja pohtia ennen korkeakoulutaipaleen alkua:
•

Opiskelijakortti ja opiskelijakunta
o

Mikäli tarvitset opiskelijakortin, suosittelemme sen hankkimista jo ennen koulun alkua. Näin
vältät ruuhkat. Opiskelijakortin voit tilata Slice.fi:ssä. Ennen opiskelijakortin tilaamista sinun
pitää olla Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli TUO:n jäsen. Jäseneksi voit
liittyä TUOn verkkosivuilla. Opiskelijakuntaan kuuluminen on vapaaehtoista.

•

Tietokone
o

Kurssitehtävät, luentomateriaalit ja osa tenteistä suoritetaan verkossa, joten oman
tietokoneen hankkiminen on erittäin suositeltavaa. Opiskelijat saavat koulun puolesta
käyttöönsä Office-sovellukset (mm. Outlook, OneDrive, Word, Excel) ilmaiseksi.

•

Koulumatka
o

Turun Ammattikorkeakoulu sijaitsee Turun tiedepuistossa (Turku Science Park), jonka
alueella opiskelee noin 47 000 ihmistä kuudessa eri korkeakoulussa. Autoilijoiden on siis
haastavaa löytää parkkipaikkaa. Koululle kannattaakin siis saapua kävellen, polkupyörällä

tai bussilla. Linjat 32, 32A, 42 ja 60 kulkevat Medisiina D:n ja ICT-Cityn läheisyyteen.
Aikataulut löytyvät Turun seudun joukkoliikenne Fölin sivuilta.

•

Lukujärjestys
o

Syksyn alustavan lukujärjestyksen löydät Turun ammattikorkeakoulun lukkarikoneesta,
valitsemalla ”Hae ryhmiä” ja kirjoittamalla ryhmäkoodin PBIOS20. Lukujärjestyksiin voi tulla
muutoksia ja seuraavan viikon lukujärjestys varmistuu aina edeltävän viikon torstaina.

•

Näöntarkastus
o

Muista käydä näöntarkastuksessa ja ottaa optikon allekirjoittama todistus mukaan
ensimmäisenä koulupäivänä.

•

Facebook, WhatsApp ja Discord
o

Käy myös liittymässä Facebookissa ryhmään PBIOS20. Me tuutorit laitamme sinne infoa jo
ennen opintojen alkua. Olemme tehneet luokalle yhteisen Discord-ryhmän ja tulemme
tekemään myös yhteisen WhatsApp-ryhmän koulun alettua. Mikäli et ole Facebookissa,
meitä voi lähestyä mieltä askarruttavissa asioissa sähköpostilla tai tekstiviestillä. Voit myös
käydä kurkkaamassa bioanalyytikko-opiskelijoiden ylläpitämää Instagram-tiliä, joka löytyy
nimimerkillä ”bioanalytiikka_turkuamk”.

Koulun alkaessa kannattaa varautua muutamiin opiskeluun liittyviin hankintoihin. Tarvitset nimineulan
(n. 5 €) ja kulkukortin (16 €), jolla pääset Medisiina D:n pukuhuoneisiin ja opetuslaboratorioihin.
Laboraatioissa tarvitaan omat suojavaatteet, joista saat lisätietoa orientaatiopäivillä. Haalareiden
hankinta on vapaaehtoista ja ne voi ostaa TSTS:n (Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
opiskelijoiden yhdistys) toimistolta ICT-Citystä. Pakollisia kirjahankintoja ei ole.
Vertaistuutoreille saa laittaa aina viestiä, jos jokin asia mietityttää. Avoimen AMK:n opiskelijat voivat
olla yhteydessä Eenaan ja Emmaan, mikäli kysymyksiä herää. Nauttikaa vielä lomasta ja lämmöstä,
syksyllä nähdään!
Terkuin vertaistuutorit Eena, Ida, Hanna, Emma ja Essi.
eena.kujanpaa@edu.turkuamk.fi puh. 045 128 9282
ida.ronkanen@edu.turkuamk.fi puh. 044 012 2228
hanna.salo3@edu.turkuamk.fi puh. 040 838 0148
emma.rantala@edu.turkuamk.fi puh. 044 508 9117
essi.sorvisto@edu.turkuamk.fi puh. 044 096 3003

