
Luethan ennen opintojen alkua huolellisesti Tietoa

uusille opiskelijoille –sivustolle kootut tiedotteet.

Lukujärjestykset löytyy osoitteesta 

https://lukkarit.oamk.fi/, josta löydät lukujärjestyksen 

ryhmäsi tunnuksella TEH23KMMU. Huomioithan, että 

lukujärjestyksiin voi tulla joitain pieniä muutoksia.

Pakolliset verkko-opetuskerrat toteutuvat 

seuraavasti:

10.1. klo 8.30-15.45

27.1. klo 9.00-10.30

6.2. klo 8.30-15.45

7.2. klo 9.00-15.45

8.2. klo 8.30-15.45

28.2. klo 8.30-14.00

1.3. klo 8.30-15.45

14.3. klo 12.15-16.00

28.3. klo 12.15-16.00

4.5. klo 9.00-16.00

Ensimmäinen harjoittelu on viikoilla 11-19, mutta

voit suorittaa harjoittelun myös muina ajankohtina,

jotka sinulle parhaiten sopivat.

Sinun on tärkeää olla paikalla aloituspäivänä

lukujärjestyksen ohjelman mukaisesti, jotta pystyt

osallistumaan täysipainoisesti opetukseen alusta

saakka.

Ensimmäisen päivän aikana perehdytään Oamkin

toimintatapoihin, tietojärjestelmiin, verkkoalustoihin ym.

käytännön asioihin.

Opiskelijatunnusten hakeminen

Students-tunnusten hakeminen ohjeistetaan

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-

opiskelijalle (kohdassa käyttäjätunnusten

hakeminen) Hae tunnukset valmiiksi ja testaa

niiden toimivuus ennakkoon ennen opintojen

alkamista.

Hyvä terveydenhoitajaopiskelija, onnittelut opiskelupaikasta!

Opintosi alkavat tiistaina 10.1.2023 klo 8.30 Zoomissa 

osoitteessa: https://oamk.zoom.us/my/satupinola

https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle
https://lukkarit.oamk.fi/
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/tietoa-uudelle-opiskelijalle
https://oamk.zoom.us/my/satupinola
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Yleistä tietoa opinnoista

Löydät paljon lisää tärkeää tietoa Oamkin

opinto-oppaasta

Käy tutustumassa siihen jo ennen

opintojen alkua. Opinto-oppaaseen

perehdytään tarkemmin myös

ensimmäisenä päivänä.

Tietotekniset valmiudet ovat tärkeitä koko opiskelun

ajan, jotta opintosi etenevät sujuvasti. Huolehdithan, että

Sinulla on heti opintojen alussa toimiva tietokone ja

tietoliikenneyhteydet, web-kamera, kuulokkeet ja

mikrofoni. Tarvitset niitä etäopetuksen seuraamiseen,

siihen osallistumiseen, opetustallenteiden kuuntelemiseen

ja ohjaustilanteisiin.

Opintojen alussa perehdytään opinnoissa käytettävien

erilaisten verkkoalustojen käyttöön. Oamkin opiskelijana

saat Officen työkalut käyttöösi maksutta opiskelusi ajaksi

myös kotikoneellesi. Opiskelussa tarvittavien toimisto-

ohjelmien hankinnasta kotikoneelle löydät lisätietoa

https://it.oamk.fi/2986.

Opinnot edellyttävät itseohjautuvuutta ja itsenäisen

opiskelun taitoja, joita erilaisten tietojärjestelmien hallinta

tukee.

Verkko-oppimisympäristö

Oamkissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä

ja verkkoluentoihin sekä verkossa tapahtuvaan ohjaukseen

ja työskentelyyn Teams- tai ZOOM-ympäristöä. Ryhmän

opiskelijoiden ja opettajien yhteisen, muilta suljetun

Moodle-työtilan lisäksi käytössä voi olla sosiaalisen median

avoimia työkaluja.

Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen

hallinnan tueksi on rakennettu Moodleen Digistarttipaketti,

jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta

välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita.

Voit aloittaa Digistarttipaketin sen jälkeen, kun olet saanut

opiskelijatunnukset käyttöösi. Voit tehdä Digistarttipaketin

tehtäviä itsenäisesti omaan tahtiisi, sinulle sopivana

ajankohtana.

Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi 

osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Kirjautumisen jälkeen 

valitse kohta Selaa kursseja ja hae hakusanoilla 

Digistarttipaketti 2022-2023. Katso tarkemmat ohjeet 

Moodle kirjautumisesta ja kurssialueelle 

rekisteröitymisestä. Digistarttipaketin kurssiavaimena 

käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta (TEH23KMMU).

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan 

Oamkiin hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen asioiden äärelle!

Tutkintovastaava Merja Männistö

merja.mannisto@oamk.fi

+358 50 5423495

Opintosi terveydenhoitajakoulutuksessa toteutuvat opetussuunnitelman 2020 mukaisesti. Opinnot tapahtuvat

etäopiskeluna verkossa, jossa käytetään erilaisia pedagogisia menetelmiä. Harjoittelu toteutuu erilaisissa

terveydenhuollon yksiköissä terveydenhoitajan asiantuntijuusalueilla. Harjoittelua on yhteensä 30 opintopistettä.
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