
 

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, polkuopinnot 

PSOSTS20 

 

Onnittelut saamastasi polkuopiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomin 
polkuopintoja! 

Tällä sivulla on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen sekä vertaistuutoreiden tervehdys. 

 
Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat keskiviikkona 26.8.2020 klo 9.00 osoitteessa Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku. 
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 
Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. 

Opinnot alkavat Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 -opintojaksolla.  
Opinnot sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen 
oppimissuunnitelmaan ja oppimisympäristöihin.  Tutustut myös Turun ammattikorkeakouluun 
organisaationa ja työyhteisönä.  Toteutussuunnitelmaan voit tutustua:  https://opinto-
opas.turkuamk.fi/index.php/fi/PSOSTS20/course_unit/943 

 

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 
Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon virka-aikana puh 02-

266 15 70. 

 

Selvitys aiemmista opinnoista (hyväksiluvut) 
Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi perusteella. 
Hyväksilukumenettelystä kerrotaan heti opintojen alussa. 

HUOM Polkuopiskelija! 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 
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AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson opettajan 
kanssa. 

Opiskelukustannukset 
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat ja asumiskustannukset. Harjoittelua 
on myös Turun ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia.  

Asunto 
Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi  

Lisätietoja 

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 

Opintotoimisto  opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi   10.8. 2020 alkaen 

Opettajatuutorit Tiina Laakso tiina.laakso@turkuamk.fi   Meeri Rusi meeri.rusi@turkuamk.fi Kari Salonen 
kari.salonen@turkuamk.fi 

 

Vertaistuutoreiden tervehdys 

Onnea opiskelupaikan johdosta! 

Tervetuloa opiskelemaan sosionomin polkuopintoja Turun ammattikorkeakouluun, ryhmään 
PSOSTS20!Ensimmäinen koulupäivä on keskiviikkona 26.8.2020. 

Me tuutorit olemme silloin koululla teitä vastassa - tunnistatte meidät viininpunaisista 
haalareista. Meiltä voi tulla kysymään mitä tahansa, milloin tahansa! Ensimmäisenä päivänä me 
tuutorit mm. tutustutamme teitä koulurakennukseen, jutellaan opiskeluun liittyvistä käytännön 
asioista sekä tietenkin tutustutamme teitä toisiinne. 

Koulusta yleisesti vielä sen verran, että kampuksenne on ICT-talo (Joukahaisenkatu 3, 20520 
Turku). Koulun läheisyydessä on rajallisesti parkkipaikkoja, joten kouluun kannattaa saapua 
kävellen, pyörällä tai bussilla. Parhaiten parkkipaikan löydät kuitenkin Veritas-stadionilta. Jos 
käytät julkista liikennettä, ota selvää reiteistä ja pysäkeistä ajoissa ennen ensimmäistä päivää. 
Koulusta ja sen lähettyviltä löytyy myös opiskelijaravintoloita, joissa tutkinto-opiskelijat saavat 
ruokailla hintaan 2,60€ Kelan ateriatukikortilla, jonka saat ensimmäisenä koulupäivänä. Muille 
opiskelijoille aterian hinta on 4,95€. 

Ensimmäisenä päivänä tarvitset mukaasi muistiinpanovälineet, juomapullon, 
henkilöllisyystodistuksen sekä paljon iloista mieltä! Myös lompakko on hyvä olla mukana, jos 
haluat käydä koululla syömässä. 

http://www.tys.fi/
mailto:avoinamk@turkuamk.fi


 

Lievittämään ensimmäisen koulupäivän jännitystä, olemme järjestäneet saman viikon 
maanantaille 24.8.2020 klo 16 alkaen vapaamuotoisen piknikin Puolalan puistoon, johon 
odotamme innolla teitä kaikkia saapuviksi! Julkaisemme lisää tietoa lähempänä ajankohtaa 
Facebook-ryhmässä. 

Olemme luoneet luokallenne oman ryhmän Facebookiin, se löytyy nimellä ”PSOSTS20”. 
Ryhmään tulee myös linkki luokkanne WhatsApp-ryhmään, johon on suotavaa liittyä, sillä sinne 
tulee ennen koulun alkua monenlaista tärkeää tietoa ja siellä pääset jo kesän aikana 
tutustumaan tuleviin luokkakavereihisi! WhatsApp-ryhmästä löydät myös tietoa esimerkiksi 
ensimmäisen viikon piknik-tapahtumasta. WhatsApp-ryhmään tulevat infot julkaistaan myös 
pääsääntöisesti Facebook-ryhmään. 

TASOKAS ry on Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys. 
Laittakaa seurantaan Instagramissa @tasokasry ja Facebookissa Tasokas ry, josta voitte seurata 
sosionomien toimintaa somessa. Facebookista löytyy myös ryhmä Turun ammattikorkeakoulun 
sosiaalialan opiskelijat, johon voi halutessaan liittyä. 

Jos sinulla ei ole käytössäsi Facebook tai WhatsApp, meihin voit olla rohkeasti yhteydessä myös 
sähköpostitse 

Milja (milja.elonen@edu.turkuamk.fi) 

Saana (saana.laaksonen@edu.turkuamk.fi) 

Sara (sara.hermansson@edu.turkuamk.fi) 

Nähdään elokuussa! 

Ystävällisin terveisin tuutorinne Milja, Saana ja Sara 

Tervetuloa opiskelemaan sosionomiopintoja! 

 

 

 


