
   
 

Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä kirjeestä löydät tarkemmat ohjeet oman 

ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ke 25.8.2021 klo 9.00 

• Paikka: Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku, EduCity, EDU_1090 

• Ryhmätunnus: PSUUNS21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. Ensimmäisten kolmen 

orientaatiopäivän aloitus- ja päättymisajankohdat ovat seuraavat: 

• ke 25.8.2021 klo 9.00–15.00 

• to 26.8.2021 klo 9.00–15.00 

• pe 27.8.2021 klo 10.00–15.00 

Lounas (omakustanteinen) syödään sopivana ajankohtana ohjelman lomassa. 

Ennakkotehtävä 

Suosittelemme tutustumaan etukäteen seuraaviin opiskeluun orientoiviin materiaaleihin/ 

internetlinkkeihin: 

• Turun ammattikorkeakoulun kuvaus suuhygienistikoulutuksesta 

• Suuhygienistikoulutuksen moderni oppimisympäristö 

Rokotussuojan selvitys 

Opintojen aikana tehtävissä työharjoitteluissa voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vaatia 

tietyt voimassa olevat rokotukset (Tartuntatautilaki 48§). Rokotussuojan arviointi tehdään opintojen 

alussa. Selvitäthän siis aiemmin saamasi rokotukset. Omat rokotustiedot saat rokotuskortista tai siitä 

hoitoyksiköstä (esim. kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto jne.), missä sinut on rokotettu. 

Rokotussuojan arvioinnista on lisäohjeita YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/suuhygienisti/
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2338/modernit-tilat-mahdollistavat-monialaisen-suuhygienistiharjoittelun-asiakasmaara-kolminkertaistui/
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/


   
 
(opiskeluterveydenhuollon) verkkosivuilla. Siellä voit täyttää itsearviointilomakkeen. Huomaathan 

kuitenkin, että polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelijaterveydenhuoltoon – mahdolliset 

puuttuvat rokotteet voit hankkia oman terveysasemasi kautta. 

Mikäli rokotusten suhteen on epävarmuutta ja rokotussuojasi vaatii selvittelyä, niin selvittelytyö 

kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.  

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan 

Opinnoissa tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Osa opiskelutiloista on ns. BYOD-tiloja (Bring Your Own 

Device) ja opiskelussa käytetään paljon sähköisiä materiaaleja. Perustoiminnoilla varustettu tietokone 

riittää. Tietokoneessa tulisi kuitenkin olla toimiva kamera, jotta videoyhteys etäopetuksessa ja 

etätenteissä on mahdollinen. Opiskelua voivat helpottaa myös kuulokkeet. Opintojen alettua, IT-

palveluistamme on mahdollista saada apua laitteisiin tai järjestelmiin liittyvissä asioissa.  

Lisätietoa 

Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi tarvittaessa kysellä sähköpostitse opintotoimistosta 

opintoasiat@turkuamk.fi  tai opinto-ohjaajalta: Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi puh. 

+358 40 355 0165 (tiedustelut 9.8 lähtien). 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnea uudesta opiskelupaikasta Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksessa! Me olemme 

vertaistutorinne Noora, Essi ja Orfan ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi osaksi 

opiskelijayhteisöämme. Olemme keränneet teille tähän tärkeää informaatiota opintojen alkuun liittyen.  

Opinnot aloitamme orientoivien päivien merkeissä syksyllä 25.8.2021 klo 9:00 EDU-cityn kampuksella 

(Joukahaisenkatu 7). Me tutorit olemme teitä ulko-ovella sekä aulassa vastassa, ja meidät tunnistaa 

turkooseista haalareista ja tutor-paidoista. Kampukselle on hyvät kevyen- ja julkisen liikenteen väylät, 

mutta huomioithan, että parkkitilaa kampuksen läheisyydessä on niukasti. 

https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:henna.vuoriranta@turkuamk.fi
mailto:avoinamk@turkuamk.fi


   
 
Orientoivien päivien aikana pääset tutustumaan opiskeluympäristöön sekä uusiin luokkatovereihisi. 

Otathan mukaasi muistiinpanovälineet ja mielellään myös tietokoneen, sillä päivien aikana tulee paljon 

uutta informaatiota. Päivän aikana käymme yhdessä ruokailemassa koulun ruokalassa, varaathan rahaa 

lounasta varten. Ruokalan yhteydessä on myös kahvila, mikäli haluat ostaa välipalaa päivien aikana.  

Olemme myös suunnitelleet teille kivaa yhteistä tekemistä torstaille 26.8.2021 klo 17:00 alkaen, joten 

varaathan myös sen kalenteriisi.  

Huomioithan, että opiskelun alussa kertyy myös kustannuksia muun muassa työvaatteista (n. 100-150€) 

ja kulkukortista (n. 20€). Kerromme kustannuksista ja työvaatteiden vaatimuksista lisää ensimmäisinä 

päivinä.  

Me tutorit olemme niin ensimmäisinä päivinä, kuin koko lukuvuodenkin aikana tukemassa ja auttamassa 

teitä. Mikäli jokin askarruttaa, voit toki ottaa meihin yhteyttä jo ennen koulun alkua. Olemme luoneet 

luokallenne Facebook-ryhmän PSUUNS21, johon suosittelemme liittymään heti tämän kirjeen luettuasi. 

Luomme luokallenne ensimmäisinä päivinä myös WhatsApp-ryhmän. 

Noora Kurki noora.kurki@edu.turkuamk.fi 

Essi Harju essi.harju@edu.turkuamk.fi 

Orfan Mirzai orfan.mirzai@edu.turkuamk.fi 

 

mailto:noora.kurki@edu.turkuamk.fi
mailto:essi.harju@edu.turkuamk.fi
mailto:orfan.mirzai@edu.turkuamk.fi

