
           
   

 
     

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin toimipiste    
Metsämiehenkatu 2, 28500 PORI  
Opintotoimisto, Pori puh. 040 869 6025  
Diakin hakijapalvelut puh. 0400 725 384  
  
   

TERVETULOA OPISKELEMAAN DIAKIIN!  
 

 
Lämpimät onnittelut Sinulle opiskelupaikasta Diakin Porin toimipisteessä!  Tämä tiedote koskee kaikkia 
syksyn yhteishaussa ja erillishaussa valituksi tulleita opiskelijoita. Tähän tiedotteeseen on koottu tärkeää 
tietoa opintojen aloituksesta Porissa. 
 

Koulutukset:   Sosionomi (AMK) / Sosionomi (AMK), diakoniatyö 
Tutkintonimikkeet: Sosionomi / Sosionomi + diakoni  
Opiskelun toteutustapa:  Monimuoto-opiskelu  
Ryhmätunnukset: F44sos / F44sosd 
Opiskelijatunnus:  Annetaan opiskelijalle ensimmäisenä koulupäivänä 

 
Opintojen aloitus 

 
Kevätlukukausi  8.1. - 31.5.2018 
Lähiopiskelu alkaa  torstaina 11.1.2018 klo 9.00  
osoitteessa: Diakin Porin toimipiste, Metsämiehenkatu 2, Pori, Martintalo.  

  
 Diakin nettisivulla Uuden opiskelijan info on Tiedote aloittaville opiskelijoille ja toimipiste-
 kohtaista tietoa opiskelusta Porin toimipisteessä. 
 Tietoa on myös Hakijan sivulla. Sieltä löydät esim.  kunkin koulutuksen opintosuunnitelman, 

 johon on hyvä perehtyä ennen opintojen alkua. 
  
Opinnoista  Opintoihin kuuluu lähiopetusta, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä työskentelyä verkko-
 oppimisympäristössä Moodle Rooms, johon sinut perehdytetään opintojen alussa.  Ryhmän 
 opinnot etenevät pääosin, yhteisessä, oppimistehtävien mukaan vaiheistetussa aikataulussa. 
 Opinnot edellyttävät yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työvaiheita sekä vuorovaikutusta kasvokkain ja 
 myös verkossa. Lähiopetukseen osallistuminen on edellytys opintojen etenemiselle. 
 Lähiopetuspäivinä tulee varautua siihen, että opetusta on klo 8.30-16.00. Opinnot on 
 mitoitettu niin, että ne vastaavat päätoimista opiskelua.  
 Kevään 2018 lähiopetusviikot on: 3, 7, 11, 15, 19 ja 21.   

Lukujärjestys 
 Joulukuun aikana tulee erillinen tiedote. Seuraa siis Diakin nettisivun kohtaa 
  Uuden opiskelijan info 

 
Hakutietojen tarkistaminen. Alkuperäisten todistusten tarkistaminen  

 
Mikäli et toimittanut valintakokeen yhteydessä kopioita yhteishaussa käyttämistäsi 
tutkintotodistuksista, lähetä ne Diakin Porin toimipisteen opintotoimistoon mahdollisimman 
pian, viimeistään 8.12.2017 klo 15.00. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, jos 
hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, eikä oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa 
opiskelupaikkaan. Jos pyydettyjä kopioita ei toimiteta määräaikaan mennessä, 
ammattikorkeakoululla on oikeus purkaa opiskelijavalintapäätös. Kopioita ei palauteta. Myös 
poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot todistuksista. 

 

http://uudelleopiskelijalle.diak.fi/
http://yhteishaku.diak.fi/
http://www.diak.fi/opiskelu/Uuden%20opiskelijan%20info/Sivut/default.aspx


Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu ja 
todistuskopiot on verrattu alkuperäisiin todistuksiin. Yhteishaussa käyttämäsi alkuperäiset 
todistukset verrataan toimittamiisi kopioihin ensimmäisen opiskeluviikon aikana. 
Ota siis alkuperäiset todistukset mukaasi heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. 
Poissaolevaksi ilmoittautuneen alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Mikäli 
kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa 
tehdyn opiskelijavalinnan, opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus (sis. läsnä/poissa -
ilmoittautumistiedon) 

 
Aikaisemmat korkeakouluopinnot tai sosiaali- ja terveysalan opistotutkinto 
  

Tutustu ohjeisiimme: http://ahot.diak.fi (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen) 
 
Opinto-ohjaajat:  
Anu Arola, puh. 040 134 7472 anu.arola@diak.fi  
Maija Mäkitalo, puh. 040 869 6026 maija.makitalo@diak.fi, erillishaussa valituksi tulleet ja 
muunto-opiskelijat. 
Lukukausivastaava: Hannu Piiroinen puh. 040 550 1992 hannu.piiroinen@diak.fi 
 

Muuta Koulun alueella ei ole parkkipaikkoja, siksi mahdolliset autot on jätettävä Porin stadionia 
 vastapäätä olevalle isolle parkkipaikalle, jossa on vapaa pysäköinti.  
  
 Opiskelijakorttia esittämällä voit syödä opiskelijahintaisen lounaan esim. Länsi-Suomen 
 Diakonialaitoksen lounasravintola Pihlajasalissa 
 http://www.pdl.fi/palvelut/lounas-juhlapalvelut-tilat/lounas/#lounas-pihlajasalissa  
  
 Tilapäistä majoitusta tarvitsevat voivat kysyä vapaita huoneita Länsi-Suomen 
 Diakonialaitokselta, vaihde (02) 624 2100 klo 9-15. 
   
Lisätietoja  

 
 Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Tarja Aro puh. 040 869 6025 tai 
opintotoimisto@diak.fi  Huom! Kirjoita sähköpostin osoitekenttään sotevalinnat 2017 Pori 
sekä oma nimesi. 
 

Opiskelijakunta  
 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O´Diakosta saat lisätietoja osoitteesta: 
http://www.diak.fi/odiako 
 
Terveisin 

  
 Opinto-ohjaajat, vastaava opettaja ja opiskelijapalveluiden assistentti 
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