
 
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

 Aloitusaika: keskiviikko 26.8.2020, klo 9.00 

 Paikka: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, ICT-City, luokka B1033 

 Ryhmätunnus: PSUUNS20 

 Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Ensimmäisten orientaatiopäivien alkamis- ja loppumisajat: 

 Keskiviikko 26.8. klo 9.00-15.30 

 Torstai 27.8. klo 8.15-14.15 

 Perjantai 28.8. klo 8.15-14.00 

Ennakkotehtävä 

Suosittelemme tutustumaan etukäteen seuraaviin opiskeluun orientoiviin materiaaleihin/ 

internetlinkkeihin: 

 Turun ammattikorkeakoulun kuvaus suuhygienistikoulutuksesta 

 Suuhygienistikoulutuksen moderni oppimisympäristö 

Suosittelemme etukäteen tutustumaan myös 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 

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/suuhygienisti/
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2338/modernit-tilat-mahdollistavat-monialaisen-suuhygienistiharjoittelun-asiakasmaara-kolminkertaistui/


 
 

 Hermoston rakenne ja toiminta 

 

Rokotussuojan selvitys 

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

Lisätietoa 

Lisätietoja opintojen aloittamiseen voi kysyä sähköpostitse opintotoimistosta opintoasiat@turkuamk.fi 

tai opinto-ohjaajalta: 

Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi ja puh. +358 40 355 0165 (tiedustelut 10.8.2020 

alkaen).  

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnea uudesta opiskelupaikasta Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksessa! Me olemme 

vertaistutorinne Katrina, Taika ja Julia ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi osaksi 

opiskelijayhteisöämme. Olemme keränneet teille tähän tärkeää informaatiota opintojen alkuun liittyen.  

Opinnot aloitamme orientoivien päivien merkeissä syksyllä 26.8.2020 klo 9:00 ICT-cityn kampuksella 

(Joukahaisenkatu 3). Me tutorit olemme teitä aulassa vastassa, ja meidät tunnistaa turkooseista 

haalareista ja tutor-paidoista. Kampukselle on hyvät kevyen- ja julkisen liikenteen väylät, mutta 

huomioithan, että parkkitilaa kampuksen läheisyydessä on niukasti. 

Orientoivien päivien aikana pääset tutustumaan opiskeluympäristöön sekä uusiin luokkatovereihisi. 

Otathan mukaasi muistiinpanovälineet ja mielellään myös tietokoneen, sillä päivien aikana tulee paljon 

uutta informaatiota. Päivän aikana käymme yhdessä ruokailemassa koulun ruokalassa. Lounaan hinta 

on 2,60€ Kelan ateriatukikortilla, jonka saat meiltä ensimmäisenä päivänä. Ruokalan yhteydessä on 

myös kahvila, mikäli haluat ostaa välipalaa päivien aikana.  

Olemme myös suunnitelleet teille kivaa yhteistä tekemistä torstaille 27.8.2020 klo 17:00 alkaen, joten 

varaathan myös sen kalenteriisi.  

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-9953-1c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:henna.vuoriranta@turkuamk.fi


 
 
Huomioithan, että opiskelun alussa kertyy myös kustannuksia muun muassa työvaatteista (n. 100-150€) 

ja kulkukortista (n. 20€). Kerromme kustannuksista ja työvaatteiden vaatimuksista lisää ensimmäisinä 

päivinä.  

Me tutorit olemme niin ensimmäisinä päivinä, kuin koko lukuvuodenkin aikana tukemassa ja auttamassa 

teitä. Mikäli jokin askarruttaa, voit toki ottaa meihin yhteyttä jo ennen koulun alkua. Olemme luoneet 

luokallenne Facebook-ryhmän PSUUNS20, johon suosittelemme liittymään heti tämän kirjeen luettuasi. 

Luomme luokallenne ensimmäisinä päivinä myös WhatsApp-ryhmän. 

Ystävällisin terveisin, 

Julia Aaltonen 

julia.aaltonen1@edu.turkuamk.fi 

Taika Kämppi 

taika.kamppi@edu.turkuamk.fi 

Katrina Nummila 

katrina.nummila@edu.turkuamk.fi  

mailto:Julia.aaltonen1@edu.turkuamk.fi
mailto:Taika.kamppi@edu.turkuamk.fi
mailto:Katrina.nummila@edu.turkuamk.fi

