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

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Maanantai 24.8.2020 klo 9

•

Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3

•

Ryhmätunnus: PSHTS20. Jako A, B, C-ryhmiin tapahtuu ensimmäisenä koulupäivänä.

•

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 35 ovat
•

Maanantai 24.8. klo 9.00-15.30

•

Tiistai 25.8. klo 8.15-15.30

•

Keskiviikosta 26.8 lähtien ohjelma ryhmän lukujärjestyksen mukaan

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi
perehdytään 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.

Rokotussuojan selvitys
Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn. Toimintaohjeet alla olevasta linkistä.
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-99531c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf

Opintojen hyväksilukeminen
Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa hyväksilukua aikaisemmille
opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut hyväksytyksi tutkintoopiskelijaksi 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)
Opettajatuutorit: Päivi Matikainen, Mari Saanisto, Isa Öhberg
Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi.

Tuutoritervehdys
Tervetuloa ja onnittelut polkuopiskelupaikasta parhaassa mahdollisessa opiskelijakaupungissa! Hienoa,
että olet onnistunut nappaamaan itsellesi polkuopintopaikan Turun AMK:sta. Seuraava etappi onkin
opiskeluiden aloittaminen, miten jännittävää

! Fiilikset ovat varmasti kaikilla jännittyneet, mutta ei

hätää! Me olemme teidän vertaistuutoreitanne ja olemme täällä teitä varten. Tulemme aktiivisesti
olemaan osana teidän opiskeluanne.
Ensimmäinen koulupäiväsi alkaa maanantaina 24.08.2020 klo 9. Olemme sinua vastassa ICT:n
pääaulassa ja tunnistat meidät keltaisista haalareista, joissa on punaiset taskut. Ensimmäisten viikkojen
aikana tutustutamme teidät kouluun ja opintoihin (sekä muuhun opiskelijaelämään
tarvitse murehtia, sillä ensimmäiset päivät kuljemme teidän mukananne

.

). Eksymisestä ei

Ensimmäisten päivien aikana järjestämme koulun jälkeen yhteistä tekemistä oman ryhmän ja muiden
rinnakkaisryhmien

kesken.

Jos

haluat

etukäteen

tutustua

kanssaopiskelijoihin,

voit

liittyä

sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteiseen Facebook ryhmään, jonka löydät nimellä Sairaanhoitajat Turku
AMK Syksy 2020. Jos sinulla ilmenee kysyttävää voit kysyä ryhmässä tai yksityisesti ryhmän ylläpitäjiltä.
Olemme vähintään yhtä innostuneita teidän opintojenne alkamisesta, kuin te itsekin varmasti olette!
Tapaamisiin!
T: Josefina ja Tanja PSHTS20A -ryhmän tuutorit, Teea ja Sofia PSHTS20B -ryhmän tuutorit, sekä Rigna
ja Pipsa PSHTS20C -ryhmän tuutorit.

Tanja ja Josefina

Sofia ja Teea

Rigna ja Pipsa

