
   
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: Maanantai 23.8.2021 klo 9–15.30 

• Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3 

• Ryhmätunnus: PSHTS21. Jako A, B, C ryhmiin tapahtuu ensimmäisenä orientaatiopäivänä. 

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

Polkuopintopaikan ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Orientaatiopäivät sisältävät 

tutustumisen omaan ryhmääsi ja oppilaitoksen tiloihin. Lisäksi perehdytään Turun 

ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.  

Muut orientaatiopäivät viikolla 34  

• Tiistai 24.8 klo 9–15.30 

• Torstai 26.8 klo 10-14, Study in Turku. Päivän ohjelma ja aikataulu vertaistuutoreilta.  

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. Huomaathan kuitenkin, että polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja 

opiskelijaterveydenhuoltoon – mahdolliset puuttuvat rokotteet voit hankkia oman terveysasemasi 

kautta. Omat rokotetiedot saat rokotekortista tai siitä hoitoyksiköstä (koulu/työterveyshuolto), missä 

sinut on rokotettu. Lisätietoja opintojen alussa YTHSn pitämässä infotilaisuudessa. 

 

Lisätietoa 

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

Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  
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Tuutoritervehdys 
Tervetuloa ja valtavat onnittelut opiskelupaikasta! Mahtavaa, että olet saanut opiskelupaikan juuri 

Turun ammattikorkeakoulusta! Hienoa, että olet päässyt opiskelemaan sairaanhoitajaksi.  

Me olemme teidän vertaistuutorinne ja tuemme teitä ensimmäisen opiskeluvuotenne ajan       

 

Korkeakoulussa opiskelun aloittaminen on varmasti jännittävää, mutta ei hätää! Olemme täällä teitä 

varten. Loimme teille facebook-ryhmän Sairaanhoitajaopiskelijat Turku Syksy 2021, jonne voitte liittyä 

halutessanne, vaikka heti. Siellä voitte tutustua kanssaopiskelijoihin, esittää mieltä askarruttavia 

kysymyksiä, huolia tai murheita, maasta taivaaseen. 

 

Olemme teitä vastassa ensimmäisinä koulupäivinä ICT-talolla, meidät tunnistaa keltaisista 

haalareista, joissa on punaiset taskut. Ensimmäiset päivät kuluvat tutustuessa koulun tapoihin ja 

tiloihin sekä totta kai myös meidän hienon kaupunkimme opiskelijaelämään      ! Ensimmäisten 

viikkojen aikana järjestämme teille myöskin aktiviteetteja, joten varatkaa illat vapaiksi ja ottakaa 

mukaan iloinen ja avoin mieli. 

 

Odotamme alkavia opintojanne varmasti yhtä innolla kuin tekin. Pian nähdään! 

 

Terveisin: 

Niklas ja Elina PSHTS21A        Miika ja Oskar PSHTS21B                Katarina ja Jessica PSHTS21C 

 

 


