
   
 

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

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.  

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 23.8.2021 klo 9.00–15.30 

• Paikka: ICT-talo, Joukahaisenkatu 3 

• Ryhmätunnus: PENHOS21 

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

• Tiistai 24.8 klo 9–15.30 

• Torstai 26.8 klo 10–14 Study in Turku -tapahtuma. Lisätietoa ensimmäisenä 

orientaatiopäivänä 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. 

selvittelytyö kannattaa aloittaa  

Lisätietoa 

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

Opettajatuutorit: Jari Säämänen ja Jaana Koskela 

http://www.yths.fi/
mailto:sari.kallio@turkuamk.fi


   
 
Opintoasiat: opintoasiat@turkuamk.fi 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

Tuutoritervehdys 

Onnittelut sinulle opiskelupaikasta mitä loistavimmassa opiskelijakaupungissa Turussa! Selviydyit 

poikkeusoloista voittajana ja seuraava etappi onkin opiskeluiden aloittaminen! Olemme teidän 

vertaistuutoreita ja tuemme teitä niin opinnoissa kuin kaupunkiin sopeutumisessa         

Ensimmäinen koulupäiväsi alkaa 23.08.2021. Olemme sinua vastassa ICT-Cityn pääaulassa ja tunnistat 

meidät punaisista heijastinhousuista.  Ensimmäiset päivät kuluvat tutustuen koulun tapoihin, tiloihin, 

yleisesti opiskeluun, sekä tietysti toisiimme ja tähän kauniiseen kaupunkiimme. Eksymisestä ei tarvitse 

murehtia, sillä kuljemme mukananne ensimmäiset päivät.  

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

varten, joten kääntykää puoleemme asiassa kuin asiassa. Tulemme järjestämään teille ensimmäisenä 

viikkona aktiviteetteja, sekä tutustutamme teitä opiskelijaelämään myös vapaa-ajalla, joten varaattehan 

illat vapaaksi, sekä mukaan avointa ja iloista mieltä!  

HUOM! Luomme teille yhteisen WhatsApp ryhmän, joten laita viesti jommallekummalle meistä niin 

lisäillään teitä ryhmään. 

Odotamme alkavia opintojanne yhtä innolla, kuin varmasti tekin! Nähdään! 

Terveisin 

Roosa ja Jemi, teidän tuutorinne ♡ 

(Roosa, 0456499818; Jemi, 0442817372) 
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