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

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Maanantai 24.8.2020 klo 9

•

Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3

•

Ryhmätunnus: PKÄTIS20

•

Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Sinua ovat vastassa vaaleanpunaisiin opiskelijahaalareihin pukeutuneet vertaistuutorit.
Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa.
Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 35 ovat
•

Maanantai 24.8. klo 9.00-15.30

•

Tiistai 25.8. klo 8.15-15.30

•

Keskiviikko 26.8 lähtien ryhmän lukujärjestyksen mukainen ohjelma

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin sekä perehtymisen
Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.

Ohjeita opiskeluun valmistautumiseen
Suosittelemme orientaationa ja etukäteisopiskeluna.
•

Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia (Sanoma Pro) tai
Leppäkoski et al. Anatomia ja fysiologia, Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro); Luvut: Solu,
kudokset, iho, hengityselimistön rakenne ja toiminta, sydämen ja verenkiertoelimistön rakenne
ja toiminta, munuaisten ja virtsaelimistön rakenne ja toiminta, hermoston rakenne ja toiminta

•

Lääkelaskuihin voit valmistautua kertaamalla matematiikan perustaitoja sekä
päässälaskutaitoa.

Rokotussuojan selvitys
Vastaa sähköiseen rokotus- ja terveyskyselyyn. Toimintaohjeet alla olevasta linkistä.
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/ec/56/ec564527-ec46-4776-99531c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.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)
Opettajatuutori: Marjatta Häsänen
Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi.

Vertaistuutorien tervehdys
Hei uudet kätilöopiskelijat! :-)
Onnea opiskelupaikasta ja ihanan alan valinnasta! Tässä pieni tervehdys
vertaistuutoreiltanne, olemme viime syksynä aloittaneita kätilöopiskelijoita ja olemme teitä
vastassa ekana koulupäivänä ICT-talolla. Meidät tunnistat vaaleanpunaisista haalareista ja
puoleemme voi kääntyä aina kun siltä tuntuu! Auttelemme teitä parhaamme mukaan opintojen
alkuun polkaisemisessa.

Aluksi voit liittyä fb-ryhmään, joka löytyy nimellä PKÄTIS20. Sinne voi laittaa kysymyksiä tai mitä
tahansa fiilistelyä, ja mekin varmasti jaamme sinne vinkkejä ja muuta tarpeellista tietoa jo kesän
aikana. Muistattehan myös käydä katsomassa Turun AMK:n nettisivuilta löytyvän uusille opiskelijoille
tarkoitetun Digistartin!

Ensimmäisellä viikolla me tuutorit järjestämme mahdollisesti erillistä ohjelmaa, joten kannattaa
varata illoista hieman aikaa. Kalenteriin voi myös nyt jo kirjoittaa ylös torstain 27.8. jolloin
järjestetään Turku Tour –rastikierros. Turku Tour on tarkoitettu uusille
opiskelijoille ja osallistumalla saa Turun tutuksi sekä pääsee tutustumaan myös muiden alojen
opiskelijoihin.
Me tiedetään, että teitä jännittää ja uutta asiaa tulee ensimmäisinä viikkoina paljon,
joten koittakaa nauttia kesästä ennen koulun alkua!
Ollaan yhteyksissä pian!
Terkuin vertaistuutorit,
Kati

Véra

Veera

