
 
 

Hammasteknikko (AMK), päivätoteutus 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan hammasteknikoksi 

Turun ammattikorkeakoulussa! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman opiskeluryhmäsi opintojen 

aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen sekä vertaistuutoreiden tervehdyksen. Opiskeluryhmäsi 

tunnus on PHAMMS20. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: keskiviikko 26.8.2020, klo 9.00 

• Paikka: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, ICT-city, luokka C2032 

• Ryhmätunnus: PHAMMS20 

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

Opiskelukustannukset ja ennakkotehtävä 

Aloituskuluja hammasteknikkokoulutuksessa tulee noin 200-250€ (alakohtaiset työkalut ja työvaatteet 

ja oppikirja). Opintojen aikaista työharjoittelua hammaslaboratorioissa on myös Turun ulkopuolella, 

mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. 

Mieti ennen kouluun saapumista, miten esittelet itsesi muille opiskeluryhmäsi jäsenille opintojen 

alussa. Esim. ikä, kotipaikka, aikaisempi opiskelu tai työskentely. Pohdi myös mikä sai sinut 

kiinnostumaan hammastekniikasta ja mitä tiedät siitä ennestään. 

Rokotussuojan selvitys 

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

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta, ja tervetuloa aloittamaan hammastekniikan opinnot Turun 

AMK:ssa! Olemme vertaistuutorisi Ida ja Riina. Olemme keränneet teille pienen infon opintojen alkuun 

liittyen. 

Opintosi alkavat keskiviikkona 26.8. klo 9.00. Paikkana toimii ICT-city osoitteessa Joukahaisenkatu 3-5.  

Me tutorit olemme vastassa ICT-Cityn aulassa ja meillä on päällä turkoosit haalarit. Orientoivilla päivillä 

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


 
 
tutustumme toisiimme ja koulun tiloihin. Päivän aikana käymme yhdessä lounaalla, aterian hinta on 

2,60 Kelan ateriatukikortin kanssa. Kortin saat ensimmäisenä päivänä. Koulun kahviosta on myös 

mahdollista ostaa välipalaa päivän aikana. Kannattaa ottaa mukaan jonkinlaiset 

muistiinpanovälineet/kalenteri. Et tarvitse omaa tietokonetta orientoivilla päivillä. 

Orientoivien päivien aikataulu:  

 Ke 26.8. 9:00-15:30 

 To 27.8. 8:15-n. 15:15 

 Pe 28.8. 8:15-n. 15:00 

Kulkeminen  

Koulun lähistöllä on maksullista parkkitilaa hyvin rajallisesti, joten kannattaa saapua jollain 

muulla kulkupelillä. Kauppatorilta pääset koululle busseilla nro 32, 42, 60 ja 221. Lisätietoa 

löydät osoitteesta Föli.fi. 

Yhteydenpito ryhmän kesken ja vertaistuutoreiden yhteistiedot 

Luomme PHAMMS20-ryhmälle WhatsApp-ryhmän, johon liitämme sinut. Jos kutsua ei ala 

kuulua, voit laittaa meille viestiä aiheesta. Tavoitat meidät myös sähköpostilla:  

ida.raali@edu.turkuamk.fi / puh. 050-555 4613 

riina.helleharju@edu.turkuamk.fi / puh. 050-406 4726 

Muuta  

Kannattaa lähettää kaikki tarvittavat asiakirjat ja hoitaa Turun AMK:in (turkuamk.fi > tutkinnot 

ja opiskelu > uusille opiskelijoille) sivuilla pyydettävät toimenpiteet jo ennen opintojen alkua. 

Lisäksi voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin osoitteessa 

https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Käyttäjätunnuksen aktivointi onnistuu noin viikkoa ennen 

opintojen aloitusta. Käyttäjätunnukset voi hakea myös aloituspäivänä opintotoimistosta, jos 

tunnistautuminen tms. ei onnistu.  

https://www.foli.fi/fi
mailto:ida.raali@edu.turkuamk.fi
mailto:riina.helleharju@edu.turkuamk.fi


 
 
Opiskelijakortti kannattaa hakea ruuhkien välttämiseksi jo etukäteen, opiskelijajärjestösi on 

TUO ja osoitteesta https://opiskelijakunta.net/jasenyys/ löytyy tärkeimmät tiedot 

opiskelijakortin hankintaan. Meillä on käytössä vain mobiilinen opiskelijakortti Slice, johon 

pystyy rekisteröitymään TUO:n jäsenyyden kautta. Opiskelija-asuntoja voi hakea osoitteesta 

www.tys.fi  

Koulun alussa tulee pieniä hankintoja, kuten työvaatteet ja –välineet. Teemme tilaukset 

yhdessä, joten et tarvitse etukäteen mitään.  

Jos jokin jäi askarruttamaan mieltä, ole rohkeasti yhteydessä WhatsAppissa tai sähköpostin 

kautta vertaistuutoreihin! 

Lisätietoa 

Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi kysellä sähköpostitse opintotoimistosta 

opintoasiat@turkuamk.fi tai  

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

10.8.2020 alkaen). 

Opettajatuutori Pasi Alander pasi.alander@turkuamk.fi ja puh. +358 44 907 5468 (tiedustelut 10.8.2020 

alkaen) 
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