
Sosionomi (AMK), verkkototeutus  

Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  

Opintojen aloitus  

Aloitusaika: 25.8.2021 klo 9.00  

Paikka: Lemminkäisenkatu 30, Turku 

Ryhmätunnus: PSOSS21V  

Ota mukaan:  Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) Oma tietokone ja kuuloke-mikrofoni sekä 

tietokoneessa oleva tai erillinen videokamera 

Vertaistuutorit ovat ottamassa sinua aulassa vastaan ja ohjaavat sinut oikeaan paikkaan. Opintosi alkavat 

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1–opintojaksolla.  Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi 

ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Lähipäivien aikataulu: 

Ke 25.8 klo 9.00 -15.00    Lemminkäisenkatu 

to 26.8 klo 8.15- 15.00   Lemminkäisenkatu 

pe 27.8. klo 8.15 – 15.00 toteutuu verkossa (zoom),  paikka vapaavalintainen 

Päivien aikana tutustutaan muun muassa opiskeluryhmään, oppimisympäristöihin ja opintojen sisältöihin 

sekä etenemiseen. Lisäksi perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.  

Tarkemman aikataulun ja ohjelman löydät opinto-oppaasta. 

Kahden ensimmäisen lähipäivän jälkeen opintosi tapahtuvat harjoitteluja lukuun ottamatta verkossa. 

Syksyllä 2021 sinun pitää varata aikaa ja työskentelyrauhaa tiistaisin ja torstaisin klo 16.30 -18.30 Teams 

tms. verkkoneuvotteluna käytäviä opetus- ja ohjaustapaamisia varten.   

Rokotussuojan selvitys 

Opintojen aikana tehtävissä työharjoitteluissa voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vaatia tietyt 

voimassa olevat rokotukset (Tartuntatautilaki 48§).   Rokotussuojan arviointi tehdään opintojen alussa. 

Selvitäthän siis aiemmin saamasi rokotukset. Omat rokotustiedot saat rokotuskortista tai siitä 

hoitoyksiköstä (esim. kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto jne.), missä sinut on rokotettu. 

Rokotussuojan arvioinnista on lisäohjeita YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

(opiskeluterveydenhuollon) verkkosivuilla. Siellä voit täyttää itsearviointilomakkeen.  Mikäli rokotusten 

suhteen on epävarmuutta ja rokotussuojasi vaatii selvittelyä, niin selvittelytyö kannattaa aloittaa hyvissä 

ajoin. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää opiskelijaterveydenhuollossa opintojen alettua. 

Rokotukset ovat ilmaisia. Lisätietoja saa opintojen alussa YTHS:n pitämässä infotilaisuudessa. 

Opintojen hyväksilukeminen  

Sinulla on mahdollisuus hakea hyväksilukua aiempien opintojesi ja osaamisesi perusteella. 

Hyväksilukumenettelystä kerrotaan heti alkuopintojen alussa.   

 

 

https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/21632/fi/21707/PSOSS21V/year/2021


Lisätietoa  

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi   

sekä 11.8. alkaen opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.natula@turkuamk.fi ja opettajatuutorit 

sirppa.kinos@turkuamk.fi liisa.pirinen@turkuamk.fi 

Vertaistuutorien tervehdys! 

Onneksi olkoon, pääsykokeista selvitty ja ansaittu opiskelupaikka taskussa.  

Tervetuloa sosionomiopiskelijaksi Turun ammattikorkeakouluun! 

Koulu alkaa keskiviikkona 25.8. klo 9.00 kampuksella, jolloin me tuutorit ollaan teitä vastassa ja pitämässä 

huolta, että kaikki sujuu hyvin. Tunnistat meidät viininpunaisista haalareista! Ensimmäiset koulupäivät ovat 

varmasti jännittäviä, ja alkuun tulee paljon uutta infoa sekä kaikki saattaa tuntua hieman sekavalta. 

Kannattaa ottaa heti alkuun jo kalenteri ja tietokone mukaan.  

Facebookin on luotu teitä varten ryhmä, jonka löydätte hakemalla PSOSS21V. Liittykää ryhmään, jotta 

pysytte heti alkuun jo kärryillä infoista ja muista. PSOSS21V-ryhmästä löydätte myös liittymislinkin 

luokkanne WhatsApp-ryhmään, jonka kautta voitte olla helposti yhteydessä luokkakavereihinne. Kun 

esimerkiksi luentosali on hukassa, jokin asia pohdituttaa tai tarvitsee jossain apua! Toinen hyvä ryhmä 

löytyy Facebookista nimellä Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat, johon voi halutessaan 

liittyä. Mikäli et kuulu facebookiin, niin kerro siitä meille esim. sähköpostilla. 

TASOKAS ry on Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys. Laittakaa 

seurantaan Instagramissa @tasokasry ja Facebookissa Tasokas ry, josta voitte seurata sosionomien 

toimintaa somessa ja toimiston aukioloaikoja.  

Koulun läheisyydessä on rajallisesti parkkipaikkoja, joten kouluun kannattaa saapua kävellen, pyörällä tai 

bussilla, mutta parhaiten parkkipaikan löydät Veritas-stadionilta. Jos käytät julkista liikennettä, ota selvää 

reiteistä ja pysäkeistä ajoissa ennen ensimmäistä päivää. Muista ottaa myös rahaa ruokailuun, joka maksaa 

noin 3 euroa tutkinto-opiskelijoille.  

Ottakaa ilo irti opiskelusta heti alusta alkaen ja muistakaa, että luokkatoverit ovat samassa tilanteessa. 

Meidän tuutoreiden puoleen saa ja kannattaa kääntyä minkä tahansa asian kanssa. Mikään asia ei ole turha 

ja autamme mielellämme. Jos ette saa meiltä vastausta johonkin kiperään kysymykseen, selvitämme sen 

muuta kautta. 

 

Terveisin tuutorit 

Roope, Ida, Ella, Veera, Joni, Enni ja Martin 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi

