
   
 

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 2.9.2021 klo 9–15.00 

• Paikka: IOT-kampus, Joensuunkatu 7, Salo 

• Ryhmätunnus: MSAISS21 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) ja oma kannettava tietokone. 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä 

Orientaatiopäivät viikolla 35 

• Torstai 2.9.2021 klo 9.00–15.00 

• Perjantai 3.9.2021 klo 8.15–15.00 (vapaaehtoinen iltaohjelma mahdollista).  

Viikolla 36 lähipäivät ovat ma 6.9 klo 8.15–15.30 ja pe 10.9 klo 8.15-15.30. Syksyn lähipäivät jatkossa 

ovat perjantai ja/tai maanantai. Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. 

Lääkelaskennan lähtötasokoe 

Opiskelijoille järjestetään lääkelaskennan lähtötasokoe viikolla 36. Ennen opiskelujen alkua sinun 

kannattaa siis palauttaa mieleesi erityisesti lääkelaskennan perusteet. Kokeen keskeiset sisällöt liittyvät 

lääkkeiden annosteluun, lääkkeiden riittävyyteen, lääkkeiden laimentamiseen, infuusion 

antonopeuksiin. Lääkelaskenta edellyttää paitsi lääkehoitoon liittyvien käsitteiden ymmärtämistä, myös 

keskeisiä matemaattisia taitoja (mm. kerto- ja jakolaskut, yksikkömuunnokset, prosenttien hallintaa, 

vastauksen suuruusluokan arviointia).  

Rokotussuojan selvitys 

Rokotussuojan selvitys tehdään opintojen alussa. Rokotussuojan arviointiin on lisäohjeet 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivulla (www.yths.fi). Siellä voit täyttää 

http://www.yths.fi/


   
 
itsearviointilomakkeen. Huomaathan kuitenkin, että polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja 

opiskelijaterveydenhuoltoon – mahdolliset puuttuvat rokotteet voit hankkia oman terveysasemasi 

kautta. Omat rokotetiedot saat rokotekortista tai siitä hoitoyksiköstä (koulu/työterveyshuolto), missä 

sinut on rokotettu. Lisätietoja opintojen alussa YTHSn pitämässä infotilaisuudessa. 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja: Sari Kallio (sari.kallio@turkuamk.fi), tavoitettavissa 9.8.2021 alkaen.  

Opettajatuutorit: Tarja Bergfors ja Satu Halonen 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Hei ja suuret onnittelut kun tulit valituksi Turun AMK:n Salon kampuksen 

Sairaanhoitaja monimuoto-opintoihin!  

Tulevina tuutoreinanne haluamme lähettää teille uusille opiskelijoille lämpimän tervehdyksen ennen 

opintojenne alkamista. Olemme täällä teitä varten antamassa neuvoja ja tsemppiä opintojen 

aloitukseen, tiedämme kokemuksesta, että sitä tarvitaan! Opintojen aloitus on varmasti jännittävää ja 

myös sekavaa, esim. että mistä löytyy kaikki tarvittava, mutta muistakaa, että tyhmiä kysymyksiä ei ole 

ja autamme mielellämme kaikessa mahdollisessa. Emme ole täällä vain opintojen alkua varten, vaan 

apua saa tulla aina kysymään. 

Olemme perustaneet ryhmällenne Facebook ryhmän nimeltä MSAISS21, jossa voitte esittää 

kysymyksiä jo ennen opintojen aloitusta. Ryhmässä on myös mahdollisuus tutustua hieman uusiin 

luokkakavereihin jo ennen opintojen alkua ja toivommekin, että jokainen esittelisi itsensä lyhyesti 

ryhmässä, mutta pakko ei toki ole. Laitamme ryhmään myös lyhyet esittelyt itsestämme, jotta 

tulemme teille tutuksi. 
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Perehdytyspäivien aikana tulemme esittelemään teille kampuksen tiloja, opinnoissa käytettäviä 

oppimisalustoja ja silloin pääsemme tutustumaan toisiimme paremmin. Olemme myös suunnitelleet 

pientä tutustumisiltamaa porukalla, jos vain kiinnostusta löytyy ja koronavirus tilanne sallii. 

Lopuksi haluaisimme vielä muistuttaa ryhmähengen tärkeydestä, opiskelu sujuu huomattavasti 

mukavammin ja helpommin kun porukassa on hyvä olla ja kaikki viihtyvät. Luokkalaisilta saa myös 

vertaistukea opintoihin.  

Aurinkoista kesää ja nähdään syksyllä! 

Terveisin, MSAISS21 ryhmän tuutorit Ella & Iida 

 

 

 


