
Sairaanhoitaja (AMK), 
päivätoteutus, Salo 
Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan 
sairaanhoitajan polkuopintoja! 

Tässä infokirjeessä on tietoja, ohjeita ja aikatauluja opintojesi aloitukseen.  

Opintojen alkaminen 

Polkuopiskelijoille järjestetään oma vapaaehtoinen orientaatio keskiviikkona 21.08.2019 klo 17.00 – 

18.30 ICT-Cityssä (Joukahaisenkatu 3) tilassa auditorio Alpha. ICT-City sijaitsee Kupittaan aseman vieressä 

ja kampukselle pääset busseilla 32, 32A, 42, 60 ja 221. Tilaisuudessa kerrotaan opintojen aloittamisen sekä 

etenemisen kannalta tärkeää tietoa, joten suosittelemme paikalle tuloa. Tutustuthan myös 

polkuopiskelijan oppaaseen! Oppaassa käydään läpi samoja asioita kuin orientaatiossa. 

Varsinaiset opintosi alkavat tiistaina 20.8.2019 kello 9.00 Salo IoT Campuksella osoitteessa 
Joensuunkatu 7, Salo. Uusia opiskelijoita pyydetään kokoontumaan kampuksen pääsisäänkäynnin aulaan. 
Sinua ovat vastassa keltaisiin haalareihin pukeutuneet vertaistutorit. 

Opinnot alkavat Korkeakoulu ja työelämätaidot 1-opintojaksolla  

Viikolla 34 on opintoja kolmena päivänä. Varaudu myös siihen, että perjantainakin saattaa olla ohjelmaa.                    

 Tiistaina 20.8. klo 9.00-15.30  
 Keskiviikkona 21.8. klo 9.00-15.30  
 Torstaina 22.8. klo 9.00-15.30 

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

Pysäköinti kampuksella Myllyojankadun puoleisessa päädyssä merkityillä paikoilla. 

Rokotustietolomake ja tuberkuloosiselvityslomake 
Terveysalan opiskelijalta tarvitaan perustiedot terveydestä. Tulosta ja täytä rokotustietolomake sekä 
tuberkuloosiselvityslomake ja tuo ne täytettyinä mukanasi ensimmäisenä koulupäivänä. 
Terveydenhoitaja Pia Vatola vastaa terveyteen liittyviin kysymyksiin, p. 044 7725595, pia.vatola@salo.fi 

Opiskelukustannukset 

Opiskelija maksaa itse oppikirjat, muut opiskelumateriaalit, matkat, työpuvut ja asumiskustannukset. 
Opintoja voidaan järjestää myös Turun Kupittaan kampuksella ja lisäksi harjoittelua saattaa toteutua 
Salon ulkopuolella, mistä aiheutuu ylimääräisiä matka- ja/tai asumiskustannuksia. Harjoittelutunneilla 
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tarvitaan työasu, joka opiskelijan tulee hankkia. Lisätietoja työasun hankinnasta opintojen alussa. 

Muistilista 
 Opinnot alkavat tiistaina 20.8.2019 klo 9.00 
 Turun ammattikorkeakoulu, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo 
 Ota ensimmäisenä päivänä mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus 
 Rokotustietolomake ja tuberkuloosiselvityslomake palautetaan terveydenhoitajalle  

Lisätietoja 
Opintotoimisto, opintoasiat@turkuamk.fi 
Opinto-ohjaaja Sari Kallio-Kökkö, sari.kallio-kokko@turkuamk.fi 
Opettajatuutorit Liisa Anttila, liisa.anttila@turkuamk.fi ja Marjo Kaarto, marjo.kaarto@turkuamk.fi 

Polkuopintojen maksut 

Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi 

lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ 

keväällä ja 200€ syksyllä). 

Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 

vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 

opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 

kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 

asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 

vastaanottamista.  

Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 

löytyvät polkuopiskelijan oppaasta. 

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 

peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon tai 

mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme. 

Avoimen AMK:n toimisto 

Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan 
yhteydessä, jos sinulla on mitään kysyttävää! 

avoinamk@turkuamk.fi 
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Kati Kivimäki, suunnittelija, p. 040 3550202 
Anne Hakala, opintoneuvoja, p. 050 5985 818 

Vertaistuutoreiden tervehdys 
Onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa Turun ammattikorkeakouluun Salo IoT Campukselle. 
Me tuutorit olemme sinua varten paikalla ja meiltä saa ja kuuluu kysyä mitä tahansa mikä mietityttää! 
Meidän tehtäviimme kuuluu olla tukenanne varsinkin näin opintojen alussa. Tutustutamme teidät uuteen 
oppimisympäristöön, opetamme käyttämään koulun tietojärjestelmiä sekä edistämme uuden ryhmänne 
toimintaa.  Meiltä saa kysyä mitä tahansa opiskeluun liittyvää niin opintojen alussa kuin myöhemminkin. 

Syksyn ensimmäiset opiskelijatapahtumat ovat myös alkamassa! Jotta pääset tutustumaan paremmin 
muihin juuri opiskelunsa aloittaneisiin ja oman ryhmäsi jäseniin sekä ihanaan Turkuun, järjestämme 
muiden tuutoreiden kanssa teille Turku Tourin 29.8. Tarkemmat tiedot saat orientoivien päivien aikana. 

Toinen mahtava tapahtuma on KNB eli tuttavallisemmin Keltanokkabileet 5.9.! Sana bileet eivät 
kuitenkaan tarkoita pelkkää juhlimista, vaan kyseessä on rastikierros, joka sopii kaikille.  

Koulun alkua odotellessasi voit ottaa tulevan opiskelijayhdistyksesi somet haltuun! Sen löydät nimellä 
TSTS ry. Sieltä löydät opiskeluun ja alaan liittyvää infoa, sekä ajankohtaisia tapahtumia. 

Terveisin syksyn tuutorit 

      Rebekka           Meri          Jonna         Matilda 

    


