
 
 

Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Maanantai 24.8.2020 klo 9 

• Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3 

• Ryhmätunnus: PENHOS20 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys selviävät opintojen alkaessa.  

Orientaatiopäivät viikolla 35  

 Maanantai 24.8. klo 9.00-15.30 

 Tiistai 25.8. klo 8.15-15.30  

 Keskiviikosta 26.8 lähtien oman ryhmän lukujärjestyksen mukainen ohjelma 

 Torstaina 27.8 ”Study in Turku”-tapahtuma klo 10-14 

 

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla.  

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

 

Ohjeita opiskeluun valmistautumiseen 

Suosituksenamme opintoihin orientaationa ja etukäteisopiskeluna. 

 Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia (Sanoma Pro) tai  

Leppäkoski et al. Anatomia ja fysiologia, Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro); 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-ec46-4776-9953-

1c8264a3afcf/info_rokotusselvityksista_2020.pdf 

Opintojen hyväksilukeminen 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa.  

Mikäli sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja, voit olla yhteydessä ennen opintojen alkua (10.8 

alkaen) opinto-ohjaajaan (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi) tai koulutusvastaavaan 

(mari.berglund@turkuamk.fi)  

 

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja: Sari Kallio-Kökkö (sari.kallio-kokko@turkuamk.fi)  

Opettajatuutori: Jaana Koskela ja Lasse Putko 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi. 

 

Tuutoritervehdys!  

Onnittelut opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun. 

Opinnot alkavat maanantaina 24.8. klo 9.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3. Saavuthan ajoissa 

paikalle! Parkkipaikkoja on rajoitetusti ja lähes kaikki paikat ovat maksullisia.  

Kaikkien aloittavien koulutusalojen tuutorit ovat vastassa uusia opiskelijoita koulun aulassa. 

Ensihoidon tuutorit tunnistat punaisista opiskelijahaalareista ja mustasta tutor-t-paidasta. Ohjaamme 

teidät auditorioon, josta siirrymme alkutilaisuuden jälkeen ryhmittäin luokkiin.   

Ensimmäisinä päivinä ohjelmassa on opiskeluun liittyviä käytännön asioita ja ryhmäytymistä. Tarvitset 

mukaasi muistiinpanovälineet/tietokoneen ja rahaa ruokailuun (2,70 e). Keskiviikosta 26.8. eteenpäin 

ohjelma jatkuu oman ryhmänne lukujärjestyksen mukaan. Järjestämme keskiviikkona 2.9. perinteiset 
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ensihoitajaopiskelijoiden lukukaudenavajaiset/illanistujaiset, joten varatkaa kyseinen ilta vapaaksi, jos 

mahdollista.  

Voitte liittyä luokkanne Facebook-ryhmään PENHOS20  

Ottakaa yhteyttä sähköpostilla tai Facebookin kautta, mikäli tulee kysyttävää ennen koulun alkua! 

Terveisin, 

ensihoitajatuutorit 

Alexander Saari   Antti Kiviniemi 

alexander.saari@edu.turkuamk.fi  antti.kiviniemi@edu.turkuamk.fi  
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