
 
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Maanantai 24.8.2020 klo 9 

• Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3. 

• Ryhmätunnus: PSHTS20V 

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

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  Tarkempi 

ohjelma ja lukujärjestys selviävät opintojen alkaessa.  

Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 35 ovat 

 Maanantai 24.8. klo 9.00-15.00 

 Tiistai 25.8. klo 8.15-15.30  

 Keskiviikosta 26.8 lähtien ryhmän lukujärjestyksen mukainen ohjelma 

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. 



 
 
Rokotussuojan selvitys 

Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn. Toimintaohjeet alla olevasta linkistä. 

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-9953-

1c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf 

Opintojen hyväksilukeminen 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa.  

Mikäli sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja, voit olla yhteydessä ennen opintojen alkua (10.8 

alkaen) opinto-ohjaajaan (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi) tai koulutusvastaavaan 

(tiina.pelander@turkuamk.fi)  

 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja: Sari Kallio-Kökkö (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi)  

Opettajatuutori: Tiina Pelander ja Sirpa Nikunen 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi. 

 

Vertaistuutorien tervehdys 
 

Moikka! 

Tässä on meidän tuutoreiden tervehdys teille uusille opiskelijoille. Aloitetaan siitä, että haluamme 

toivottaa teidät tervetulleiksi Turun ammattikorkeakouluun. Alku on jokaiselle jännittävää ja jollain 

tavalla myös sekavaa, mutta sitä varten me olemme täällä auttamassa ja selventämässä asioita. Olette 

vasta toinen verkko-opinto ryhmä, joten meilläkin on jaettavana vain meidän omat kokemuksemme ja 

tietomme, mutta yhdessä tuutor opettajien kanssa saadaan varmasti tämäkin vuosi onnistuneesti 

päätökseen. 

Verkko-opinnot on kehittyvä opintomuoto, joka on ollut vasta ensikertaa kokeilussa 2019 

sairaanhoitajilla, joten opinnoissa kaikki saattaa olla vielä vähän sekavaa, kun oikeaa tapaa opettaa 

verkossa haetaan. Tärkeintä opiskelussa on yhteistyö teidän kesken sekä opettajien ja luokan kesken.  
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2019 syksyllä aloittaneella ryhmällä oli apunaan vain opettaja tuutorit mutta teidän onneksenne 

saimme meidän luokaltamme teille myös nyt opiskelijoista omat verkkotuutorit. 

Olemme suunnitelleet tapaamisia luokalle mahdollisesti jo ennen koulun aloittamista, joissa 

pääsisimme tutustumaan yhdessä toisiimme ja kaikki kokisivat itsensä tervetulleeksi porukkaan. 

Ajankohta ilmoitetaan erikseen alla mainitussa Facebook ryhmässä. 

Verkko-opinnot PSHTS20 

Facebook ryhmän ideana on, että siellä voidaan avoimesti keskustella opintoihin liittyvistä kysymyksistä ja 

tutustua keskenämme. Meille voi myös yksityisesti laittaa viestiä Facebookissa.  

Mukavaa kesänjatkoa ja nähdään viimeistään elokuussa!  

Terveisin, 

Keltaisessa paidassa Jessica ja vieressä Lotta 😊 

 


