
 

 

Fysioterapeutti (AMK), 
monimuotototeutus, polkuopinnot 
AVOFYSIK20 

Onnittelut saamastasi opiskelupaikasta! Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan fysioterapian 
polkuopintoja. 

 
Opintojen alkaminen  
Opintosi alkavat kaksipäiväisellä lähijaksolla (Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 opintojaksolla 
sekä Fysioterapian perusteet ja Toiminnallinen anatomia opintojaksojen aloituksilla) 8.1- 9 .1.2019.  klo 
8.15  osoitteessa Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku. Alla päivien ohjelma.  Opiskelupaikan vastaanottaneen 
ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin paikalla. Opiskelijatuutorit ovat sinua vastassa aulassa.  
Jatkossa lähiopetusta on pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa maanantaisin ja tiistaisin.. 

Ota ensimmäisenä koulupäivänä mukaasi henkilöllisyystodistus. 

Rokotussuojan selvitys 
Tarkista linkki Uusille Polkuopiskelijoille –sivun yläreunasta opintojen aloituksen ohjeiden 
yläpuolelta. 

Käyttäjätunnuksen aktivointi 
Voit aktivoida käyttäjätunnuksesi Turun AMK:n järjestelmiin noin viikkoa ennen opiskelun 
aloitusta osoitteessa https://id.turkuamk.fi > Rekisteröidy. Palvelu vaatii tunnistautumisen 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Katso ohjevideo palvelun toiminnasta. 

Oman tietokoneen tarve opiskelussa 
Käytännössä sinulla pitää olla käytettävissäsi oma kannettava tietokone koulupäivien aikana. 
Lisäksi itsenäinen opiskelu ja verkossa tapahtuva ohjaus edellyttävät oman tietokoneen käyttöä. 
Lue yleisohjeistus koneen hankintaan 
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_
002.pdf 

Asunto 
Turun Ylioppilaskyläsäätiöltä on mahdollisuus anoa asuntoa www.tys.fi  

https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
https://www.turkuamk.fi/media/filer_public/2016/06/17/opiskelunaloitusoma_kone_opiskelussa_002.pdf
http://www.tys.fi/


 

 

Ohjelma 8.1. – 9.1.2020 
Ke 8.1.2020  

klo 8.15 – 9.30  Opettajatuutorin vastaanotto 

Tutustuminen omaan ryhmään  

- ryhmäytyminen  

-sitoutuminen opiskeluun 

- perehdytys talon tiloihin  

- opiskeluun liittyviä käytännön  asioita, sähköposti, lukujärjestykset, ruokalistat, Tuudo 

klo 10.00 – 11.30 Opiskelu ammattikorkeakoulussa (koulutusvastaava, opo ja opettajatuutori) 

- AMK- opiskelijaa koskevat säännöt ja ohjeet (mm. tutkintosääntö) 

- Opetussuunnitelman lähtökohdat ja pääpiirteet 

-Opintojen eteneminen 

-Opintojen ohjaus ja opintojen esteettömyys  

-polkuopinnot 

 

Klo 12.30 – 14.00  Peppi, Messi, Tulosalueen sivut, Optima…  

Klo 14.00 – 14.45 Koulutusjohtajan tervehdys, Anne Isotalo 

Klo 14.30 – 15.30 Turvalisuusluento, Janne Sundqvist 

 

To. 9.1.2020 

klo 8.15 – 10.00  Korkeakoulu- ja työelämätaidot 

klo 10.00 – 11.30 Toiminnallinen anatomia  

klo 12.00 – 14.00 Fysioterapian perusteet 

Klo 14.15 – 15.45  Opintopsykologin luento. 

 

Lisätietoja 

Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi 

Opinto-ohjaaja Marja Naatula marja.naatula@turkuamk.fi  

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:marja.naatula@turkuamk.fi


 

Opettajatuutori Esa Bärlund esa.barlund@turkuamk.fi ja koulutusvastaava Pirjo Pennanen 
pirjo.pennanen@turkuamk.fi 

 

Polkuopintojen maksut  
 
Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa on käytössä 200€ lukukausimaksu. Polkuopinnot kestävät kaksi 
lukukautta. Opinnot maksavat näin ollen 400€ vuodessa. Laskutus tapahtuu kahdessa erässä (200€ 
keväällä ja 200€ syksyllä).  
Maksuton peruutus ei ole mahdollista opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen! Opiskelupaikan 
vastaanottanut sitoutuu maksamaan lukukausimaksun. Polkuopintopaikka voidaan peruuttaa maksutta 
opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. TE-toimiston 
kielteinen tukipäätös ei oikeuta polkuopintojen maksuttomaan peruutukseen. Mikäli olet TE-toimiston 
asiakas, varmista osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen polkuopintopaikan 
vastaanottamista.  
 
Polkuopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintotukeen tai muihin opiskelija-etuuksiin. Tarkemmat tiedot 
löytyvät polkuopiskelijan oppaasta.  
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen polkuopinnot on aina peruttava Avoimen AMK:n 
peruutuslomakkeella, myös tutkinto-opiskelijaksi siirryttäessä. Ilmoitusta opettajalle, opintotoimistoon 
tai mihinkään muualle kuin lomakkeen kautta ei hyväksytä. Lomake löytyy verkkosivuiltamme.  
 

Avoimen AMK:n toimisto  
Avoimen AMK:n toimisto on polkuopiskelijoiden ensisijainen yhteydenottokanava. Olethan yhteydessä, 
jos sinulla on mitään kysyttävää!  
 
avoinamk@turkuamk.fi  
 
puh. 02 26336109 (puhelinaika tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11) 
 
Tervetuloa opiskelemaan! 
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