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

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Torstai 7.1.2021 klo 9

•

Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3

•

Ryhmätunnus: PTERTK21

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.
Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa.
Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 1 ovat
•

Torstai 7.1. klo 9–15

•

Perjantai 8.1 klo 9–15

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen
Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.

Ohjeita opiskeluun valmistautumiseen
Suosittelemme orientaationa ja etukäteisopiskeluna.
•

Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia (Sanoma Pro) tai
Leppäkoski et al. Anatomia ja fysiologia, Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro); Luvut: Solu,
kudokset, iho, hengityselimistön rakenne ja toiminta, sydämen ja verenkiertoelimistön rakenne
ja toiminta, munuaisten ja virtsaelimistön rakenne ja toiminta, hermoston rakenne ja toiminta

•

Lääkelaskuihin voit valmistautua kertaamalla matematiikan perustaitoja sekä
päässälaskutaitoa.

Opintojen hyväksilukeminen
Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa hyväksilukua aikaisemmille
opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut

hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylähaussa (tai yhteishaussa). Osaamisnäyttöjä avoimen
AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson
opettajan kanssa.

Lisätietoa
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11)
Opinto-ohjaaja: Sari Kallio-Kökkö (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi)
Opettajatuutori: Maika Kummel

Vertaistuutorien tervehdys
Hei uudet terveydenhoitajaopiskelijat!
Onnea opiskelupaikasta ja hyvästä alan valinnasta! Vertaistuutorinne toivottavat teidät lämpimästi
tervetulleeksi Turun AMK:hon. Olemme viime keväänä aloittaneita terveydenhoitajaopiskelijoita ja
olemme teitä vastassa ensimmäisenä koulupäivänä ICT-talolla. Päällämme meillä on keltaiset
haalarit, mutta toki meitä keltahaalarisia löytyy koulustamme paljon. Nähdään kuitenkin
ensimmäisenä päivänä ja haluamme jo etukäteen sanoa, että puoleemme voi kääntyä aina kun siltä
tuntuu! Auttelemme teitä parhaamme mukaan opintojen alkuun polkaisemisessa.

Ennen koulun alkua toivoisimme, että laittaisitte WhatsApp-sovelluksen kautta viestiä numeroon
0445552920. Teemme teidän luokallenne oman WhatsApp-ryhmän jo ennen koulun alkua. Ryhmässä
voitte jo esim. esittää kysymyksiä meille tuutoreille tai vaikka esitellä etukäteen toinen toisenne.
Ensimmäisellä viikolla me tuutorit järjestämme mahdollisuuksien mukaan erillistä ohjelmaa,
joten kannattaa varata illoista hieman aikaa. Vallitsevan tilanteen vuoksi varautukaa myös siihen, että
ohjelmaa järjestämme näkemisen sijasta/lisäksi myös etäyhteydellä.

Ennen koulun alkua voitte myös käydä tutustumassa Turun AMK:n nettisivuilta löytyvään uusille
opiskelijoille tarkoitettuun Digistarttiin! Me tiedämme, että teitä varmasti jännittää ja uutta asiaa
tulee ensimmäisinä viikkoina paljon. Siitä huolimatta koittakaa nauttia joululomasta ennen koulun
alkua!

Ollaan yhteyksissä pian!

Terkuin vertaistuutorit,
Maria, Aino ja Kati

