Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Salo
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
polkuopintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Keskiviikko 26.8.2020 klo 9

•

Paikka: Salon IOT-kampus, Joensuunkatu 7

•

Ryhmätunnus: MSAISS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.
Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 35
•

Keskiviikko 26.8. klo 9.00-15.00

•

Torstai 27.8. klo 9-15.30

•

Perjantai 28.8 ryhmän lukujärjestyksen mukainen ohjelma

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi
perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. Tarkempi ohjelma ja
lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. Syksyn lähipäivät jatkossa ovat torstai ja/tai perjantai.

Lääkelaskennan lähtötasokoe
Opiskelijoille järjestetään lääkelaskennan lähtötasokoe torstaina 27.8.2019 Ennen opiskelujen alkua
sinun kannattaa siis palauttaa mieleesi erityisesti lääkelaskennan perusteet. Kokeen keskeiset sisällöt
liittyvät lääkkeiden annosteluun, lääkkeiden riittävyyteen, lääkkeiden laimentamiseen, infuusion
antonopeuksiin. Lääkelaskenta edellyttää paitsi lääkehoitoon liittyvien käsitteiden ymmärtämistä, myös
keskeisiä matemaattisia taitoja (mm. kerto- ja jakolaskut, yksikkömuunnokset, prosenttien hallintaa,
vastauksen suuruusluokan arviointia).

Rokotussuojan selvitys
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot rokotussuojasta. Tulosta ja täytä rokotustietolomake
sekä tuberkuloosi/MRSA-selvityslomake ja tuo ne täytettyinä mukanasi toisena koulupäivänä.

Rokotustietolomake: https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/9f/5c/9f5ca798-c9cc-4b02-9fdc54cb96f5d527/rokotustiedot_1652018.pdf
Tubi+MRSA: https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/4d/d0/4dd06a51-f835-420f-94064879cd919418/tuberkuloosi-_ja_mrsa-altistusselvitys_2018.pdf

Opintojen hyväksilukeminen
Avoimen AMK:n opiskelijaroolille ei voi tehdä hyväksilukuja. Voit anoa hyväksilukua aikaisemmille
opinnoillesi vasta, kun olet hakenut tutkinto-opiskeluoikeutta ja tullut hyväksytyksi tutkintoopiskelijaksi 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)
Opinto-ohjaaja: Sari Kallio-Kökkö (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi)
Opettajatuutorit: Tarja Bergfors ja Henna Lehtola
Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi.

Hei ja superpaljon onnea juuri sinulle kun tulit valituksi
Turun AMK:n Salon campuksen Sairaanhoitajan
monimuotokoulutuksen polkuopintoihin!
Tässä on meidän tuutoreiden tervehdys teille uusille polkuopiskelijoille. Aloitetaan siitä, että
haluamme toivottaa teidät tervetulleeksi Salon campukselle. Voimme kertoa kokemuksen syvällä
rintaäänellä, että tämä alku tulee olemaan todella jännittävää ja myöskin hieman sekavaa, että mistä
löytyy kaikki tarvittava. Me olemme täällä teidän vuoksenne, että voisimme auttaa teidät
mahdollisimman hyvin alkuun näiden opiskeluiden suhteen, muistakaa ettei tyhmiä kysymyksiä ole.

Olemme tuutoreita, eli kokeneempia opiskelijoita, jotka ovat halunneet lähteä jeesaamaan teitä,

varsinkin tässä opintojenne alussa. Olemme myös tukena jatkossa, meitä saa aina tulla nykäisemään
hihasta ja kysyä jeesiä asiassa kuin asiassa! Meille saa totta kai tulla myös juttelemaan muuten vain.
Esittelemme teille hieman meidän oppimisalustoja, campuksen tiloja, tutustumme yhdessä toisiimme.
Olemme suunnitelleet pieniä tutustumisiltamaa porukalla, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin alla
mainitussa faceryhmässä, pyrimme kuitenkin järjestämään tämän ensimmäisellä viikolla.
Tutustumisiltaman tarkoitus on että kaikki tulisivat tutuksi, tähän ei tietenkään ole pakko osallistua,
mutta toivomme että mahdollisimman moni lähtisi mukaan!
Päätimme myös perustaa teille valituille ja meille tutoreille oman Facebook-ryhmän jossa pystymme
tutustumaan toisiimme jo ennen opintojen alkamista ja valitut voivat esittää kysymyksiä jos mieleen
tulee!
Ryhmä löytyy facesta nimellä: MSAISS20
Lopuksi haluamme muistuttaa hyvän ryhmähengen tärkeydestä. Opiskelu sujuu mukavammin, koulua
jaksaa paremmin sekä kaikilla on mukavampi olla ryhmähengen pelittäessä. Mukavaa kesän jatkoa
kaikille! Elokuussa nähdään!
T: MSAISS20 ryhmän tuutorit Jenna, Ella V., Ella L. ja Teemu

