
 
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Keskiviikko 26.8.2020 klo 9 

• Paikka: Salon IOT-kampus, Joensuunkatu 7 

• Ryhmätunnus: PSHSS20. Jako A ja B- ryhmiin tapahtuu opintojen alussa.  

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

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

 

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys selviävät opintojen alkaessa.  

Orientaatiopäivien aloitus- ja päättymisajankohdat viikolla 35 ovat 

 Keskiviikko 26.8. klo 9-15 

 Torstai 27.8. klo 9-15 

 Perjantai 28.8 lukujärjestyksen mukainen ohjelma 

 

Ohjeita opiskeluun valmistautumiseen 

Suosittelemme opintoihin 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. 



 
 
Rokotussuojan selvitys 

Tulosta ja täytä rokotustietolomake sekä tuberkuloosi/MRSA-selvityslomake ja ota ne mukaasi toisena 

koulupäivänä.  

Rokotustietolomake: https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/9f/5c/9f5ca798-c9cc-4b02-9fdc-

54cb96f5d527/rokotustiedot_1652018.pdf 

Tubi+MRSA: https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/4d/d0/4dd06a51-f835-420f-9406-

4879cd919418/tuberkuloosi-_ja_mrsa-altistusselvitys_2018.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 

(tiina.pelander@turkuamk.fi)  

 

Lisätietoa 

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

Opettajatuutori: Satu Halonen ja Henna Lehtola 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi. 

 

Onnittelut opiskelupaikan saamisesta ja tervetuloa Turun 

ammattikorkeakouluun Salo IoT campukselle!  

Tässä on pieni tervehdys meiltä tuutoreilta teille uusille opiskelijoille! Ensimmäiseksi me haluamme 

toivottaa teille kaikille paljon onnea opiskelupaikan saannista! Uuden koulun aloittaminen tulee 

olemaan kaikille todella jännittävää, ja jopa hieman sekavaa, kun on täysin uudet kuviot edessä. Mutta 

ei hätää, koska me tuutorit olemme sinua varten paikalla! 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 
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sekä edistämme uuden ryhmänne toimintaa.  Meiltä saa kysyä mitä tahansa opiskeluun liittyvää niin 

opintojen alussa, kuin niiden edetessäkin. Jos Turku tai Salo on uusi kaupunki sinulle, ja jokin asia 

mietityttää, laita ihmeessä viestiä tulemaan, niin autamme parhaamme mukaan! 

Syksy alkaa tietenkin orientaatiolla, mutta onhan sitä muutakin tekemistä kuin vain koulussa 

istumista. Syksyllä järjestetään ainakin seuraavat opiskelijatapahtumat mihin suosittelemme 

osallistumaan: 

 KNB, eli tuttavallisemmin Keltanokkabileet keskiviikkona 9.9.2020 

 Tursajaiset keskiviikkona 16.9.2020 

Sana bileet eivät kuitenkaan tarkoita pelkkää juhlimista, vaan KNB:ssä kyseessä on rastikierros, joka 

sopii kaikille. KNB:n rasteilla suoritetaan tehtäviä porukalla, eikä tapahtuman tarkoitus ole painostaa 

ketään juomaan, vaan pitämään hauskaa ja tutustumaan kanssaopiskelijoihin. Samalla pääsette 

kiertämään kaunista Turkua ja tutustumaan kaupunkiin! 

Koulun alkua odotellessasi voit ottaa tulevan opiskelijayhdistyksesi somet haltuun! Sen löydät 

nimellä TSTS ry. Sieltä löydät opiskeluun ja alaan liittyvää infoa, sekä ajankohtaisia tapahtumia. 

Ryhmähenki on myös tärkeä osa ammattikorkeaopiskelua. Tätä varten olemme luoneet teitä varten 

oman Facebook ryhmän, johon voitte liittyä jo ennen opiskelun aloitusta ja tutustua muihin samaan 

aikaan aloittaviin sairaanhoitajaopiskelijoihin. Ryhmä löytyy nimellä: PSHSS20 

Hyvää kesänviettoa, syksyllä nähdään! 😊 Terveisin: Miia, Meri, Antti ja Eero 



 
 

 


