
 
 

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan polkuopintoja Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet 

oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Torstai 7.1.2021 klo 9. Opinnot alkavat etäyhteyksin.  

• HUOM! Paikka: Sinulle tullaan lähettämään etälinkki opintojen aloitukseen 4-5.1.2021 

hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin. Seuraa sähköpostiasi. Muista tarkistaa myös 

roskaposti. 

• Ryhmätunnus: PSHTK21.  

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Tarkempi 

ohjelma ja kevään lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa.  

Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 1 ovat 

• Torstaina 7.1. klo 9.00–15.00 

• Perjantai 8.1. klo 9.00–15.00 

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään 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. 



 
 
 

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)  

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
 
Tuutorien tervehdys 
 
Heippa uudet sairaanhoitajaopiskelijat!       
 

Onnittelut opiskelupaikasta meidänkin puolesta! Tässä pieni tervehdys teidän vertaistuutoreilta, 
olemme kaikki sairaanhoitajaopiskelijoita, eri opiskeluvaiheista. Me ollaan teitä vastassa 
ensimmäisenä koulupäivänä ICT-talolla, meidät tunnistaa keltaisista haalareista punaisilla taskuilla. 
Meidän kaikkien puoleen saa kääntyä aina kun siltä tuntuu, autamme parhaamme mukaan. 

Olemme tehneet Facebook ryhmän, PSHTK21, johon suosittelemme liittymään heti tämän luettuanne. 
Jaamme sinne vinkkejä ja muuta tarpeellista tietoa jo loppuvuoden aikana. Siellä tekin saatte fiilistellä 
ja laittaa meille kysymyksiä. Kannattaa käydä myös Turun AMK:n sivuilla katsomassa uuden 
opiskelijan opasta, sieltä saatte hieman perustietoa etukäteen. Oman koulutuksen ohjeet löytyy 
Opiskelun aloitus -sivulta. 

Alkava vuosi on meille kaikille yhtä jännittävä ja rajoitukset tuovat vielä silloin todennäköisesti pieniä 
haasteita. Vallitseva tilanne ja rajoitukset huomioon ottaen, meillä on silti teille suunniteltuna 
monenlaista kivaa ohjelmaa, joten kannattaa varata aikaa etenkin ensimmäiselle viikolle. 
Ilmoittelemme teille näistä sitten lähempänä!       

 

Kuullaan ja nähdään pian! 

Terkuin vertaistuutorit, 

Kaisa, Jade, Ida, Ellen, Sini & Janina  
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