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

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: Torstaina 7.1.2021 klo 9

•

Aloitus tapahtuu etänä. Linkki sekä tarkemmat ohjeet aloitukseen toimitetaan sinulle
hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin 4-5.1.2021. Muista tarkistaa myös roskaposti.

•

Ryhmätunnus: MSHTK21. Jako A ja B-ryhmään tapahtuu opintojen alussa.

•

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

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.
Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 1
•

Torstai 7.1.2021 klo 9.00–15.00

•

Torstai 8.1.2021 klo 9–15.00

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

Lääkelaskennan lähtötasokoe
Opiskelijoille järjestetään lääkelaskennan lähtötasokoe perjantaina 8.1.2021 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).

Opintojen hyväksilukeminen
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
AMK:n opiskelija voi kuitenkin tehdä. Voit sopia mahdollisista näytöistä suoraan opintojakson
opettajan kanssa.

Lisätietoa
Opinto-ohjaaja: Sari Kallio-Kökkö (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi)
Opettajatuutorit: Satu Haapalainen (satu.haapalainen@turkuamk.fi); p. 0403550426
ja Johanna Nieminen johanna.nieminen@turkuamk.fi; p. 0503854124
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11)

Tuutoritervehdys
Moikka uudet opiskelijat!
Oikein paljon onnea uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun ja
(toistaiseksi) Joukahaisenkadulle! Me tuutorit – Ella ja Annukka, halusimme toivottaa teidät
tervetulleeksi ja kertoa teille, että me olemme täällä täysin teitä varten ja vastaamme mielellämme
kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, mitä mieleen voikaan juolahtaa.
Ensimmäiset päivät tulevat varmasti menemään enemmän tai vähemmän sumussa, joten ei kannata
epäröidä kysellä samoja asioita uudelleen (ja uudelleen).
Keitä me tuutorit olemme? Olemme teidän tuutoreita eli kokeneempia opiskelijoita. Ella valmistui 2019
keväällä ylioppilaaksi ja opiskelee nyt MSHTK20A luokassa ensimmäistä ammattiaan. Tavoitteena on
valmistua sairaanhoitajaksi, jonka jälkeen erikoistua vielä lastenpsykiatriaan. Annukka jatkaa
aikaisemmin kesken jääneitä opintojaan luokan MSHTK20B kanssa ja haaveilee valmistumisesta jo
keväällä

2022,

erikoistuen

lasten

ja

nuorten

mielenterveystyöhön.

Olemme teidän tukenanne niin kauan, kun vain tarvitsette ja aina saa nykäistä hihasta, laittaa
sähköpostia tai viestiä, jos jokin askarruttaa. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä!

Meillä on tuutoroitavana molemmat tammikuussa aloittavaa monimuodon sh-ryhmät, ja ajateltiin pitää
kummankin ryhmän kanssa pieni kokoontuminen koululla, mikäli tammikuun kokoontumisrajoitukset
sen sallii. Ja koska halutaan että kaikki pysyy terveinä, tulee jokaisella olla kokoontumisessa
maskipakko, sekä jokaisen tulee itse huolehtia riittävästä turvavälistä kaveriin. Näin pysytään itse
terveinä, ja pidetään myös muut terveinä. Tästä varmasti lisää myöhemmin!
Meidän ensimmäinen vinkki liittyen opiskeluun ammattikorkeakoulussa: panostakaa sen oman ryhmän
kanssa mahdollisimman paljon ryhmähenkeen ja siihen, että voitte keskenänne sujuvasti jutella
koulunkäynnistä ja tehtävistä. Saatte opintojen edetessä toisiltanne vinkkejä ja ajatuksia, joita
kannattaa käyttää hyödyksi.
Oikein ihanaa koulun aloitusta, tammikuussa nähdään!
Terkuin,
Ella ja Annukka

