
   
 

Kätilö (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Maanantai 23.8.201 klo 9-15.30 

• Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3 

• Ryhmätunnus: PKÄTIS21 

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

Muut orientaatiopäivät viikolla 34  

• Tiistai 24.8 klo 9–15.30 

• Torstai 26.8 10–14 Study on Turku. Lisätietoa päivän ohjelmasta vertaistuutoreilta.  

Tarkempi syksyn toteutusaikataulu selviää opintojen alkaessa.  

 

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 

Opintojen hyväksilukeminen 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa. Mikäli 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) 

http://www.yths.fi/
mailto:sari.kallio@turkuamk.fi


   
 
Lisätietoa 

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

Opettajatuutorit: Mari Berglund ja Heli Aarnio 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Tervetuloa opiskelemaan kätilöksi Turun 

ammattikorkeakouluun! 
Hirmuisen paljon onnea opiskelupaikan johdosta! Olet yksi 24 uudesta kätilöopiskelijasta, tervetuloa 

meidän pieneen joukkoon.  

Opinnot alkavat maanantaina 23.8.2021, orientoivilla päivillä. Tapaamme ensimmäisenä päivänä ICT-

cityn kampuksella (Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku) klo 9. Meidät tutorit tunnistat vaaleanpunaisista 

haalareista, olemme aulassa vastassa.  

Orientoiviin päiviin kuuluu päivä- ja iltaohjelmaa. Päivisin tutustumme koulun käytäntöihin, tiloihin, 

henkilökuntaan ja osallistumme study in Turku -messuille (26.8). Päivisin sinulla on hyvä olla mukana 

oma läppäri. Olemme suunnitelleet kaikkea kivaa erillistä iltaohjelmaa ensimmäiselle ja toiselle 

viikolle. Esim. Turku tutuksi -rastikierros, piknik ja kätilöiden get together. Varaa siis aikaa 

ensimmäisiltä viikoilta (ma-to), jotta pääsette tutustumaan muihin kätilöopiskelijoihin. Päivä- ja 

iltaohjelman aikataulusta ja sijainnista kerrotaan tarkemmin lähempänä. Katsotaan koronatilannetta 

lähempänä ja muokataan mahdollisesti sen mukaan ohjelmaa.  

Liitythän jo nyt Facebook ryhmäämme! Ryhmän löydät nimellä PKÄTIS21, joka on myös tuleva 

ryhmätunnuksesi. Facebook ryhmään voit laittaa mieltä painavia kysymyksiä tai kertoilla omia fiiliksiä. 

Muista myös käydä katsomassa Turun AMK:n nettisivuilta uusille opiskelijoille tarkoitettu digistartti.  
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Anni, Ainokaisa ja Juulia 
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