Tukipalvelut Porissa
Tältä sivulta löydät tietoa tarjolla olevista hyvinvointi- ja tukipalveluista Porinkampuksella. Palvelut ovat maksuttomia.

Kuraattorit
Elämässä muitakin energiasyöppöjä kuin opiskelu? Stressitaso jo yli hiusrajan?
Kuraattoripalvelut käytössäsi omalla kampuksella tai etänä!
Tiina Ikonen
040 509 6413, tiina.ikonen@diak.fi

Oppilaitosdiakoni
Johanna Simola
0400 309 771, johanna.simola@evl.fi
Ks. myös kirkkoporissa.fi/apua-ja-tukea/keskusteluapua

Oppilaitosteologi
Heikki Hesso, p. 0400 309 459, heikki.hesso@evl.fi

Opiskeluhyvinvointiryhmä
Porin kampuksella toimii opiskeluhyvinvointiryhmä, joka seuraa ja kehittää
opiskeluhyvinvointiin ja oppimiseen tukeen liittyviä toimintamalleja.
Opiskeluhyvinvointiryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa lukukaudessa.
Opiskeluhyvinvointiryhmä on moniammatillinen ja siihen kuuluu opiskelijajäsen.
Porin kampuksen opiskeluhyvinvointiryhmään kuuluvat
Kuraattori Tiina Ikonen (tiina.ikonen@diak.fi)
Opinto-ohjaaja Anu Arola (anu.arola@diak.fi)
Terveydenhoitaja Outi Rantanen (outi.rantanen@pori.fi)
Oppilaitosteologi Heikki Hesso (heikki.hesso@evl.fi) ja oppilaitosdiakoni
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Johanna Simola (johanna.simola@evl.fi)
Lehtori Ilona Kontinen (ilona.kontinen@diak.fi)
Opiskelijajäsen (pori@odiako.fi)

Oppimista tukevat pajat ja
hyvinvointiryhmät
Porin-kampuksella on monenlaisia pajoja ja ryhmiä, joista saat tukea opintoihisi.
Pajoihin voit osallistua kertaluonteisesti, ja säännöllisesti kokoontuvista ryhmistä
saat pidempiaikaista tukea. Klikkaa otsikoita!

Kielten tukipajat
Ovatko kielten opinnot viivästyneet tai vielä suorittamatta? Tarvitsetko ohjausta
rästitenttiin? Tai haluatko keskustella kesken jääneistä tai vaikka tulevista
opinnoista ruotsin- tai englanninopettajan kanssa?
Olet tervetullut ohjaukseen!
Kielten ohjaus sovitaan kielen opettajan kanssa. Ohjaus Collaboraten kautta.
ruotsi ja englanti: eija.tapio@diak.fi

Lääkelaskennan tukipajat
Lääkelaskujen tukipajoissa kerrataan opiskelijoiden tarpeen mukaan
perusmatematiikkaa ja harjoitellaan lääkelaskuja. Tervetuloa mukaan!

Aikataulut
to 19.9. klo 16.00–17.30, lääkelaskujen kertausta ja tenttimahdollisuus
to 1.10. klo 14.15–15.15, lääkelaskujen kertausta (ei tenttimahdollisuutta),
tukipaja verkossa osoitteessa
https://eu.bbcollab.com/guest/020831986385408a99db85936e9ca773
ke 21.10. klo 14.15–15.45, lääkelaskujen kertausta ja tenttimahdollisuus
ma 14.12 klo 14.00–15.30, lääkelaskujen kertausta ja tenttimahdollisuus
Tarpeen mukaan järjestetään lisää opetuskertoja ja tenttimahdollisuuksia.
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Ilmoittautuminen
Karoliina Lehti, karoliina.lehti@diak.fi
Ilmoittaudu sähköpostilla viimeistään kaksi päivää ennen, jos aiot suorittaa
lääkelaskukokeen. Ilmoita viestissä, mitä opintojaksoa laskut koskevat (esim.
LÄÄ02). Harjoittelemaan olet tervetullut ilman ilmoittautumista.

Täydentävää tukea opinnäytetyöhön
Täydentävää tukea varhaiskasvatuksen
opettajan kelpoisuutta tai kirkollista
kelpoisuutta tekeville opiskelijoille
Jos opiskelet sosionomiksi ja aiot hankkia lisäksi varhaiskasvatuksen opettajan
kelpoisuuden tai opiskelet myös kirkollista kelpoisuutta, voit saada
opinnäytetyöhösi täydentävää tukea esimerkiksi ideapaperin työstämiseen.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta
tavoittelevat opiskelijat
Lehtori Satu Keisala
050 596 3786, satu.keisala@diak.fi

Kirkollista kelpoisuutta opiskelevat opiskelijat
Lehtori Jari Visto
040 540 5466, jari.visto@diak.fi

Rästitalkoot ja taitopajat
Rästitalkoissa työstetään rästissä olevia oppimistehtäviä. Terveysalan puuttuvia
opintoja on mahdollisuus suorittaa taitopajoissa.
Rästitalkoissa ja taitopajoissa on ohjelmassa kirjoittamista, tehtävien ohjausta
sekä vertaistukea hyvässä ja toista kannustavassa ilmapiirissä. Päivässä on
orientoiva aloitus ja yhteinen lopetus sekä kirjastosta apua tiedonhakuun.
Rästitalkoot järjestetään Helsingin-kampuksella, mutta opiskelijat kaikilta
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kampuksilta ovat tervetulleita osallistumaan niihin.
Rästitalkoopäivä on maksuton.

Ajankohdat
Pe 23.10.2020 klo 12-18

Ohjaajat
Mia Mäkinen, Maarit Heusala ja muu henkilökunta

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Maarit Heusala, maarit.heusala@diak.fi
Mia Mäkinen, mia.makinen@diak.fi

Tukea tehtäviin tukipajat
Tervetuloa tukea tehtäviin -tukipajoihin tekemään rästissä olevia tai muuten
hankaluuksia tuottavia oppimistehtäviä tai suorituksia. Pajoissa on tarjolla
suomen kielen ja tietotekniikan ohjausta.

Ajankohdat
ke 23.9. klo 16.30–19.00
ti 13.10. klo 16.30–19.00
ma 9.11. klo 16.00–18.30
ti 8.12. klo 16.30–19.00
Tukipajoihin ilmoittaudutaan sähköpostilla etukäteen
Leena Sundqvist, leena.sundqvist@diak.fi

Opiskelun erityisjärjestelyihin liittyvät
tilaisuudet
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Lukiseula
Lukiseula on tarkoitettu äidinkielenään suomea puhuville opiskelijoille, jotka
epäilevät itsellään lukivaikeutta. Tule rohkeasti mukaan!
Kysy lisätietoja opinto-ohjaajaltasi.
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