
 
 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan polkuopintoja Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet 

oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus  

Opintosi alkavat korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1–opintojaksolla. Opinnot toteutetaan 

Korona-tilanteen vuoksi aikaisemmin ilmoitetusta poiketen verkko-opintoina Zoom verkko-

oppimisympäristössä.     

• Aloitusaika: 7.1.2021, klo 9.00 

Ryhmätunnus: Psostk20 

• Paikka: Zoom verkko-oppimisympäristö   

Join Zoom Meeting 

https://turkuamk.zoom.us/j/64937658841 

Meeting ID: 649 3765 8841 

Join by SIP 

64937658841@109.105.112.236 

64937658841@109.105.112.235 

Join by H.323 

109.105.112.236 

109.105.112.235 

Meeting ID: 649 3765 8841 



 
 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla 

verkkotapaamisessa. 

Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi sekä perehtymisen oppimissuunnitelmaan ja 

oppimisympäristöihin.  Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.  

Päivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 1 ovat: Torstai 7.1. klo 9.00–15.00 ja perjantaina 8.1. 

klo 8.15–15.00.  Päivien tarkemman ohjelmat julkaistaan joulukuussa ja löydät ne opinto-oppaasta 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21707 

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) 
22.12.2020 asti Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  ja opettajatuutorit Marika 

Kouki marika.kouki@turkuamk.fi , Laura Närvi  laura.narvi @turkuamk.fi , Heidi Ristseppä 

heidi.ristseppa@turkuamk.fi  Susanna Virta susanna.virta@turkuamk.fi  

Vertaistuutorien tervehdys 

Onneksi olkoon, sait opiskelupaikan Turun ammattikorkeakoulusta. Pääsitpä opiskelemaan 

todistuksen, pääsykokeen tai polun kautta, niin toivotamme sinut tervetulleeksi. 

Koulu alkaa torstaina 7.1.2021 klo 9, jos tartuntatautitilanne tammikuussa antaa myöten, otamme 

teidät vastaan kampuksella ja huolehdimme, että ensimmäinen päivänne sujuu ongelmitta. Muistakaa 

seurata tammikuun Varsinais-Suomen tartuntatauti suosituksia ja hankkia maskit sekä muut 

suojavälineet jo ennen koulun alkua. Olivatpa ensimmäiset päivät kampuksella tai etänä ovat ne 

täynnä uutta tietoa ja päivämääriä, kannattaa siis ottaa kalenteri heti mukaan. 
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Lieventääksemme ensimmäisten päivien jännitystä pyrimme järjestämään teille yhteisen tapaamisen 

Bar Edisonin alakerrassa (Kauppiaskatu 6, 20100 Turku) tiistaina 5.1.2021 klo 17.00 à. Täällä tapaatte 

meidät tuutorit sekä pääsette myös tutustumaan tuleviin luokkakavereihinne. Toivottavasti 

mahdollisimman moni pääsee paikalle! Tähän tapaamiseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista mahdollisimman pian. 

Viestinnän helpottamiseksi olemme luoneet teille WhatsApp- sekä Facebook-ryhmän. Facebook 

ryhmän löydätte hakemalla sitä nimellä PSOSTK21. Tässä Facebook-ryhmässä julkaistaan opintoja 

koskevia tiedotuksia sekä muuta yleistä infoa. Linkki WhatsApp ryhmään löytyy Facebook-ryhmästä. 

Jos et omaa kumpaakaan näistä sosiaalisista medioista pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä 

sähköpostilla. Voit lähettää viestin Sipille osoitteeseen sipi.sirvio@edu.turkuamk.fi niin saamme 

lähetettyä tiedotteet ja infot myös sinulle. 

TASOKAS ry on Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys. Laittakaa 

seurantaan Instagramissa @tasokasry ja Facebookissa Tasokas ry, josta voitte seurata sosionomien 

toimintaa somessa ja toimiston aukioloaikoja. 

Koulun läheisyydessä on rajallisesti parkkipaikkoja, joten kouluun kannattaa saapua kävellen, pyörällä 

tai bussilla, mutta parhaiten parkkipaikan löydät Veritas-stadionilta. Jos käytät julkista liikennettä, ota 

selvää reiteistä ja pysäkeistä ajoissa ennen ensimmäistä päivää. Muista ottaa myös rahaa ruokailuun, 

joka maksaa 2,90e tutkinto-opiskelijoille ja polkuopiskelijoille 5,20e. 

Olemme jo suunnitelleet teille kaikenlaista hauskaa toimintaa koko kevään ajaksi. Elämme tilanteen 

mukaan ja otamme muuttuvan tartuntatautitilanteen huomioon kaikissa käänteissä. Tästä huolimatta 

haluamme tarjota teille arvokkaita ryhmäytymiskokemuksia ja toivomme, että otatte ne avosylin 

vastaan. Meidän puoleemme voit kääntyä matalalla kynnyksellä missä tahansa mieltä askarruttavassa 

asiassa. 

Terveisin tuutorit 

Sipi, Reetta, Tomas, Saara, Lotta, Adela ja Nora 

 


