
 

Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 

osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen 

korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä.  

Koulutamme käytännön huippuosaajia. 

#ExcellenceInAction 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 
 

Onneksi olkoon saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
sairaanhoitajakoulutukseen. 

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

Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat maanantaina 9.1.2017 klo 9.00 osoitteessa Turun ammattikorkeakoulu, Ylhäistentie 2, 
Salo, suuropetustila A 373. Karttalinkki 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1-opintojaksolla, joka sisältää tutustumisen omaan 
ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin Salossa sekä perehtymisen Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä.  

Rokotustietolomake 
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta Rokotustietolomake kohdasta: Muuta 
ja tuo se täytettynä mukanasi terveydenhoitajan infoon. 

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 niistä tietoa 
sähköpostilla opinto-ohjaaja Päivi Härmälle, paivi.harma@turkuamk.fi, viimeistään 15.12.2016. 

Lähihoitajatutkinnon suorittaneiden hyväksiluvut katsotaan opintojen alussa, niistä ei tarvita ilmoitusta 
etukäteen. 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelyistä järjestetään opintojen alussa infotilaisuus. 

Opiskelukustannukset 

http://www.turkuamk.fi/fi/turun-amk/yksikot-ja-kampukset/salo/
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Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Harjoittelua on myös Salon ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. 
Työasujen hankinnasta annetaan tiedot opiskelun alussa.  

Muistilista 
 Osallistu opintojen aloitukseen maanantaina 9.1.2017 klo 9.00, Turun ammattikorkeakoulu, 

Ylhäistentie 2, Salo. 
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.  
 Rokotustietolomake palautetaan terveydenhoitajalle terveydenhoitajan infossa. 

Lisätietoja 
Opintotoimisto: opintotoimisto.salo@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Päivi Härmä, paivi.harma@turkuamk.fi 

Koulutusvastaava: Tiina Pelander, tiina.pelander@turkuamk.fi 

 

Vertaistuutorikirje 

Hei Sinä tuleva sairaanhoitaja! 

Me vertaistuutorit tahdomme toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan sairaanhoitajaksi 
Turun ammattikorkeakouluun, Salon kampukselle. 

Opiskelusi alkaa 9.1.2017 klo 9.00 osoitteessa Ylhäistentie 2, Salo. Ota mukaasi muistiinpanovälineet. 

Toivomme, että aloitat opintosi avoimella asenteella ja iloisin mielin. 

Luokassa 373 pidetään ensin yhteinen tilaisuus, jonka jälkeen kokoonnumme ryhmittäin ja tutustut 
ryhmääsi sekä koulun tiloihin ja ammattikorkeakoulun käytäntöihin. Ensimmäinen koulupäivä kestää 

noin klo 15.30 asti. 

Me vertaistuutorit olemme tiiviisti läsnä opiskelusi alkutaipaleella, jotta saisit sille parhaan mahdollisen 
alun. Jos mieleesi tulee kysyttävää tai mitä tahansa muuta asiaa, tule vain rohkeasti juttelemaan. Me 

olemme täällä juuri Sinua varten. 

Iloista koulun alun odotusta, nähdään! 

Terveisin, 
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Vertaistuutorinne Laura ja Iida 

 

 

 


