
   
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Maanantai 23.8.2021 klo 9–15.30 

• Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3 

• Ryhmätunnus: PSHTS21V 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) sekä oma kannettava tietokone 

varustettuna kameralla sekä kuulokkeet. 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Orientaatiopäivillä (23–25.8) on pakollinen läsnäolo. 

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

Muut orientaatiopäivät viikolla 34 ovat 

• Tiistai 24.8 klo 9–15.30 (kampuksella) 

• Keskiviikko 25.8 klo 9–15 (etänä) 

Pakolliset verkkotapaamiset ryhmällä joka ma klo 15–18.  Pakolliset kampuspäivät 

syksyllä 2021 (prekliininen harjoittelu) 9.9, 23–24.9, 7–8.10, 21–22.10, 4–5.11, 25–

26.11, 9.12. 

Rokotussuojan selvitys 

Rokotussuojan selvitys tehdään opintojen alussa. Rokotussuojan arviointiin on lisäohjeet 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivulla (www.yths.fi). Siellä voit täyttää 

itsearviointilomakkeen. Omat rokotetiedot saat rokotekortista tai siitä hoitoyksiköstä 

(koulu/työterveyshuolto), missä sinut on rokotettu. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää 

opiskelijaterveydenhuollossa opintojen alettua. Rokotukset ovat ilmaisia. Lisätietoja opintojen alussa 

YTHSn pitämässä infotilaisuudessa. 

 

http://www.yths.fi/


   
 
Opintojen hyväksilukeminen 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa.  

Jos sinulla on saman alan aikaisempia ammattikorkeakoulu- ja/tai yliopisto-opintoja, toimita 

niistä tieto sähköpostilla viimeistään 15.8. mennessä opinto-ohjaaja Sari Kalliolle 

(sari.kallio@turkuamk.fi).  

 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja: Sari Kallio (sari.kallio@turkuamk.fi), tavoitettavissa 9.8.2021 alkaen.  

Opettajatuutorit: Sirpa Nikunen ja Tiina Pelander 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Heippa teille uudet sairaanhoitajaopiskelijat! 

Näin alkuun, lämpimät onnittelut opiskelupaikasta, ja etenkin siitä, että valitsitte verkko-

toteutuksen opiskeluunne! 

Me ollaan Jessika ja Ilkka, teidän ryhmän vertaistuutorit. Aloitettiin omat sh-opinnot viime 

syksynä, ja nyt halutaan auttaa teitä pääsemään alkuun ja tutustumaan sekä toisiinne, että 

myös koulun tiloihin ja käytäntöihin.  

Aloitetaan tutustuminen jo nyt, eli käykää Facebookista etsimässä ryhmä PSHTS21V, joka on 

siis teidän ryhmätunnuksella oleva ryhmä, josta löytyy lisää tietoa meistä tuutoreista, ja 

toivottavasti mahdollisimman monesta teidän tulevista opiskelutovereistakin. 

Otetaan teidät ensimmäisenä orientaatiopäivänä, eli 23.8.2021 vastaan ICT-Cityn aulassa, ja 

ainakin toisella meistä on keltaiset haalarit, joissa punaiset taskut. Tästä vielä myöhemmin 

lisää infoa, ei hätää. 

mailto:sari.kallio@turkuamk.fi
mailto:opintoasiat@turkuamk.fi


   
 
Muuta hyödyllistä ennen opiskelujen alkua; Turun Amk:n sivuilta kannattaa tsekata uusille 

opiskelijoille tarkoitettu Digistartti, joka tarjoaa hieman esimakua ja tutustumista Amk:ssa 

käytössä olevista ohjelmista, laitteistoista jne. Käykäähän suorittamassa se!  Muistakaa 

aktivoida myös Amk-tunnukset, heti kun se vaan on mahdollista, sitä kautta pääsette 

esimerkiksi lataamaan Microsoftin ohjelmistopaketin ilmaiseksi käyttöönne. 

Korona-aika on siitä jännittävää, ettei koskaan tiedä mitä tulevaisuus pitää sisällään, joten 

tässä kirjeessä emme vielä uskalla luvata mitään yhteisiä vapaa-ajan kokoontumisia tai 

vastaavia, mutta varmasti niitä on luvassa. Ja hyvällä maulla suunniteltuja, tottakai       

Pieni jännitys on paikallaan, nyt kun olette monet täysin uuden ammatin edessä, mutta 

yöunia ei kannata menettää. Laittakaa ihmeessä viestiä, vaikka facebookissa jos tulee jotakin 

kysyttävää ennen opintojen alkua :) 

Nähdään Facessa, myöhemmin kampuksella Turussa!! 

 

Jessika ja Ilkka 
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