
   
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: keskiviikko 25.8.2021 klo 9–15.30 

• Paikka: IOT-kampus, Joensuunkatu 7, Salo 

• Ryhmätunnus: PSHSS21V 

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

varustettuna kameralla sekä kuulokkeet. 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Orientaatiopäivillä (25–27.8) on pakollinen läsnäolo. 

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

Muut orientaatiopäivät viikolla 34 ovat 

• Torstai 26.8 klo 9–15.30 (kampuksella) 

• Perjantai 27.8 klo 9–15 (etänä) 

Pakolliset verkkotapaamiset ryhmällä joka pe klo 8.30–11.30.  Pakolliset kampuspäivät syksyllä 2021 

(prekliininen harjoittelu) 7.9, 21–22.9, 5–6.10, 26–27.10, 9–10.11, 30.11–1.12, 14.12. 

Rokotussuojan selvitys 

Rokotussuojan selvitys tehdään opintojen alussa. Rokotussuojan arviointiin on lisäohjeet 

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

itsearviointilomakkeen. Omat rokotetiedot saat rokotekortista tai siitä hoitoyksiköstä 

(koulu/työterveyshuolto), missä sinut on rokotettu. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää 

opiskelijaterveydenhuollossa opintojen alettua. Rokotukset ovat ilmaisia. Lisätietoja opintojen alussa 

YTHSn pitämässä infotilaisuudessa. 

 

http://www.yths.fi/


   
 
Opintojen hyväksilukeminen 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa.  

Jos sinulla on saman alan aikaisempia ammattikorkeakoulu- ja/tai yliopisto-opintoja, toimita 

niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8. mennessä opinto-ohjaaja Sari Kalliolle 

(sari.kallio@turkuamk.fi).  

 

Lisätietoa 

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

Opettajatuutorit: Sirpa Nikunen ja Päivi Matikainen 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Moikka ja todella paljon onnea juuri sinulle, kun tulit valituksi Turun 

Ammattikorkeakoulun Salon campuksen Sairaanhoitaja verkko-opintoihin! 

Tässä on pieni infokirje tulevaan, sekä tervehdys meiltä tuutoreilta teille uusille opiskelijoille.  

Tervetuloa opiskelemaan Salon campukselle. Alkuun kaikki on todella sekavaa ja uutta tietoa tulee 

ensimmäisten päivien aikana paljon, mutta sitä ei kannata pelästyä, sitä varten me, tuutorit olemme 

täällä jeesaamassa ja opastamassa. Meitä saa aina nykäistä hihasta/laittaa viestiä, jos jotain on mielen 

päällä, autamme mielellämme! Kaikkea saa kysyä, tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan. 

Ensimmäisen päivän aikana on ohjelmassa tervetuloa-toivotus, kierros campuksella, pientä 

ryhmäytymistä, koska hyvä ryhmähenki on kaiken a ja o opiskelussa ja opiskelijatovereiden tuki on 

tärkeässä osassa omaa jaksamista. Sitten on vielä infoa siitä, millaista opiskelu sairaanhoitajaksi on 

verkkototeutuksessa. 

Meitä tuutoreita on kaksi, Jenna ja Ella. Olemme mukana teidän ensimmäisessä päivässä ja yritämme 

parhaamme mukaan saada teitä autettua kaikessa, mikä askarruttaa! Olemme perustaneet teille 

facebook-ryhmän, johon voitte liittyä, kun tämän infokirjeen näette, ryhmässä voi esittäytyä 

mailto:sari.kallio@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


   
 
halutessaan, tutustua toisiin, kysellä mieltä painavia kysymyksiä esim. parkkipaikoista, julkisesta 

liikenteestä Salossa ym. Olemme täällä teitä varten!       Olemme myös esitelleet itsemme kyseisessä 

facebook-ryhmässä.  

Facebook-ryhmä löytyy hakupalkista seuraavalla hakusanalla: PSHSS21V 

Onnea vielä kerran opiskelupaikasta, se on hieno saavutus! Mukavaa kesän jatkoa ja nähdään 

elokuussa! 

 

T. Jenna & Ella 
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