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

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: keskiviikko 26.8.2020, klo 9.00

•

Paikka: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, ICT-City, luokka C2033 (2.kerros)

•

Ryhmätunnus: PRÖNTS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Ensimmäisten (orientoivien) päivien alkamis- ja päättymisajankohdat:
•

Keskiviikko 26.8 klo 9.00-15.30

•

Torstai 27.8 klo 8.15-14.15

•

Perjantai 28.8 klo 8.15-14.00

Ennakkovalmistautuminen
Suosittelemme etukäteen tutustumaan anatomian ja fysiologian opintoihin.
Kirjallisuus:
•

Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia (Sanoma Pro) TAI

•

Leppäkoski et al. Anatomia ja fysiologia, Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)

Kirjallisuudesta seuraavat kokonaisuudet:
•

Solu, kudokset, iho

•

Hengityselimistön rakenne ja toiminta

•

Sydämen ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta

•

Munuaisten ja virtsaelimistön rakenne ja toiminta

•

Hermoston rakenne ja toiminta

Rokotussuojan selvitys
Tutustu sähköisen rokotus- ja terveyskyselyn toimintaohjeisiin ja toimi ohjeiden mukaan.

Lisätietoa
Lisätietoa opintojen aloitukseen liittyen antavat tarvittaessa:
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11).
Opinto-ohjaaja Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi puh. +358 40 355 0165 (10.8 alkaen)
Opettajatuutori Petteri Aatsinki petteri.aatsinki@turkuamk.fi puh. +358 40 355 0430 (10.8 alkaen)
Koulutusvastaava Leena Walta leena.walta@turkuamk.fi ja puh. +358 44 907 5475 (10.8 alkaen)
Turun Ammattikorkeakoulun opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi

Vertaistuutorien tervehdys
Onnea polkuopintopaikasta!
Olemme

ryhmäsi

opiskelijatuutorit

Emilia,

Emma

ja

Miia.

Olemme

toisen

vuoden

röntgenhoitajaopiskelijoita. Odotamme innolla sinun tapaamistasi. Tunnistat meidät keltaisista
opiskelijahaalareista sekä tuutor-paidasta. Löydät meistä kuvan Facebook-ryhmästä PRÖNTS20, johon
olet tervetullut liittymään.
Orientoivien päivien aikana osallistut ryhmäinfoihin koulusta ja tulevasta koulutuksesta. Pääset myös
tutustumaan tulevaan ryhmääsi sekä meihin tuutoreihin. Olemme pääovella sinua vastassa ja
ohjaamme sinut oikeaan luokkaan. Tuutoreina olemme tukenasi alusta alkaen, ensimmäisen
lukuvuoden loppuun asti.
Koululle pääset busseilla 32 ja 42. Jää pois Kupittaan aseman pysäkillä ja koulu on aivan lähellä.
Autopaikkoja koulun lähellä ei juurikaan valitettavasti ole. Muista olla ajoissa paikalla!
Tarvitset mukaasi henkilöllisyystodistuksen (esim. ajokortti, passi), muistiinpanovälineet, kalenterin ja
rahaa 2,60 € ruokailua varten (tutkinto-opiskelijat). Polkuopiskelijoiden ateriahinnoista ja ateriakortista

löydät lisätietoa uusille opiskelijoille → avoimen AMK:n opiskelijat -nettisivulta. Päivien aikana tulee
paljon uutta asiaa. ICT talolla on lukolliset kaapit, joihin tulee itse hankkia lukko. Opintojen aikana
sinun tulee hankkia omakustanteisesti labravaatteet. Myös mahdollisia kirjahankintoja voi tulla.
Jos sinulla on kysyttävää, saat meihin tuutoreihin parhaiten yhteyden Facebookilla ja siellä olevasta
WhatsApp-linkistä tai sähköpostitse:
emilia.jokela@edu.turkuamk.fi
emma.lumpiola@edu.turkuamk.fi
miia.eskonniemi@edu.turkuamk.fi

