
   
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: keskiviikko 25.8.201 klo 9–15.30 

• Paikka: IOT-kampus, Joensuunkatu 7, Salo 

• Ryhmätunnus: PSHSS21. Jako A- ja B-ryhmiin tapahtuu ensimmäisenä orientaatiopäivänä. 

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

Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. 

Orientaatiopäivät sisältävät tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi 

perehdytään Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä. 

Muut orientaatiopäivät viikolla 34  

• Torstai 26.8 klo 9–15.30 

• Perjantai 27.8 klo 12→. Päivän ohjelma ja aikataulu vertaistuutoreilta ensimmäisenä 

orientaatiopäivänä.  

Tarkempi syksyn toteutusaikataulu selviää opintojen alkaessa.  

 

Rokotussuojan selvitys 

Rokotussuojan selvitys tehdään opintojen alussa. Rokotussuojan arviointiin on lisäohjeet 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivulla (www.yths.fi) . Siellä voit täyttää 

itsearviointilomakkeen. Omat rokotetiedot saat rokotekortista tai siitä hoitoyksiköstä 

(koulu/työterveyshuolto), missä sinut on rokotettu. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää 

opiskelijaterveydenhuollossa opintojen alettua. Rokotukset ovat ilmaisia. Lisätietoja opintojen alussa 

YTHSn pitämässä infotilaisuudessa 

http://www.yths.fi/


   
 
Opintojen hyväksilukeminen 

Aiempien opintojen hyväksilukumenettelystä järjestetään infotilaisuus opintojen alussa. Mikäli sinulla 

on saman alan aikaisempia ammattikorkeakoulu- ja/tai yliopisto-opintoja, toimita niistä tieto 

sähköpostilla viimeistään 15.8. mennessä opinto-ohjaaja Sari Kalliolle (sari.kallio@turkuamk.fi).   

Lisätietoa 

Opinto-ohjaaja: Sari Kallio (sari.kallio@turkuamk.fi), tavoitettavissa 9.8.2021 alkaen.  

Opettajatuutorit: Anu Nousiainen ja Sari Mäkinen 

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Turun 

ammattikorkeakouluun Salo IoT campukselle! 

Tässä on tervehdys meiltä tuutoreilta teille aloittaville opiskelijoille. Heti alkuun haluamme toivottaa 

suuresti onnea opiskelupaikan saannista! Tiedämme itsekin kokemuksesta että koulun alku on 

jännittävää aikaa ja saattaa tuntua jopa sekavalta, siksi me tuutorit olemme teidän tukenanne. Meiltä 

saa ja kuuluu kysyä mieltä askarruttavista asioista. Oli sitten asiasi itse opiskelu, tietojärjestelmien 

käyttö tai luokan löytäminen, me tuutorit autamme osaamisemme mukaan mielellämme.  

Opiskelijoita tulee monista kaupungeista ja paikkakunnilta, joten Salo on varmasti monelle uusi 

opiskelukaupunki. Turussakin voi olla joitain satunnaisia opiskelupäiviä, joten pyrimme myös 

auttamaan teitä sopeutumaan näihin upeisiin opiskeluympäristöihin ja tarvittaessa antamaan vinkkejä 

kaupunkien tarjonnasta ja mahdollisuuksista      . 

Me tuutorit olemme kokeneempia opiskelijoita ja autamme teidät alkuun opiskelijaelämässä. 

Tuutorien tehtäviin kuuluu olla tukenanne varsinkin näin opintojen alussa. Ohjata teitä uusissa 

oppimisympäristöissä, opettaa käyttämään koulun tietojärjestelmiä ja auttaa teitä muodostamaan 

hyvän ryhmähengen. Meille saa aina tulla juttelemaan, vaikka ei olisikaan erityisesti mieltä 

askarruttavia kysymyksiä. Olemme tukenanne varsinkin opintojen alussa, mutta meiltä saa tulla 

kyselemään neuvoa myös opintojen myöhemmissä vaiheissa.  
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Ennen koulun alkua kannattaa käydä katsomassa tulevan opiskelijayhdistyksesi somet. Löydät ne 

Facebookista ja Instagramista nimellä TSTS ry. Sosiaalisista medioista löytyy opiskeluun ja alaan 

liittyvää tietoa sekä siellä ilmoitetaan tulevista tapahtumista. Enemmän tietoa opiskelijayhdistyksestä 

löydät heidän nettisivuiltaan, joka löytyy myös nimellä TSTS ry. 

Ryhmähengen edistämiseksi olemme luoneet teille Facebook ryhmän, jossa voitte aloittaa 

tutustumisen jo ennen opintojen alkua. Ryhmästä löytyy myös me tuutorit, joten Facebookin kautta 

saatte meihin yhteyttä ennen koulun alkua. Ryhmä löytyy Facebookista nimellä: PSHSS21.  

Muistakaa myös käydä tekemässä DIGIstarttia ennen koulun alkua. Käymme sitä hieman läpi 

orientaatioviikolla, mutta pääosin se tehdään itsenäisesti. DIGIstartti on suunniteltu auttamaan teitä 

opintojen alkuun, ja sieltä löydätte ohjeita esimerkiksi Turun AMK:n verkkosivujen, intranetin ja 

itslearning-oppimisympäristön käyttöön.  

Vielä kerran paljon onnea opiskelupaikasta! Nähdään elokuussa! 

Terveisin, 

Aleksandra Aulio, Linda Ranta, Henna Nyppynen ja Alisa Rajala 
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