Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi
opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus


Aloitusaika: keskiviikko 26.8.2020, klo 9.00



Paikka: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, ICT-City, luokka B2026



Ryhmätunnus: PFYSIS20



Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Tarkempi

ohjelma

ja

lukujärjestys

ilmoitetaan

opintojen

alkaessa.

Ensimmäisten

kolmen

orientaatiopäivän aloitus- ja päättymisajankohdat ovat seuraavat:


ke 26.8 klo 9.00-15.30



to 27.8 klo 8.15-14.15



pe 28.8 klo 9.00-16.00

Lounas (omakustanteinen) syödään ICT-Cityn ravintolassa sopivana ajankohtana ohjelman lomassa.

Rokotussuojan selvitys
Tutustu sähköisen rokotus- ja terveyskyselyn toimintaohjeisiin ja toimi ohjeiden mukaan.

Lisätietoa
Lisätietoa opintojen aloitukseen liittyen voi tarvittaessa kysellä sähköpostitse opintotoimistosta
opintoasiat@turkuamk.fi tai opinto-ohjaajalta:
Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi puh. +358 40 355 0165 (tiedustelut 10.8 lähtien).

Vertaistuutorien tervehdys
Onneksi olkoon ja tervetuloa opiskelemaan fysioterapiaa Turun Ammattikorkeakouluun! Odotamme
innolla teidän saapumistanne. Mahdollisen pääsykoeurakan jälkeen toivomme, että rentoudutte vielä
ja nautitte kesästä, sillä syksyllä teille on luvassa paljon ohjelmaa!

Koulu aloitetaan orientoivilla päivillä 26.-28.8.2020. Näiden päivien aikana on luvassa tutustumista
sekä kouluun että toisiimme. Tulette saamaan myös paljon lisää infoa niin opiskelusta kuin käytännön
asioistakin. Vertaistuutorit, eli me, kuljemme koko ajan mukana ja huolehdimme, että jokainen on
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kampuksella on kouluruokala, jossa on mahdollisuus syödä
omakustanteinen lounas päivien aikana. Läppäri olisi hyvä olla mukana ensimmäisistä päivistä alkaen!
Orientoivilla päivillä järjestetään vapaaehtoista iltaohjelmaa, johon toivomme kaikkien osallistuvan.
Lisää infoa on tulossa myöhemmin. Järjestämme myös yhdessä toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa
leiripäivän koulun alkaessa. Luvassa on leikkimielisiä kisailuja ja ennen kaikkea toisiinne tutustumista!
Toivomme mahdollisimman monen pääsevän paikalle. Aikataulu ja paikka selviävät myöhemmin. Tästä
myöhemmin lisää infoa Facebookissa! Etsi Facebookista ryhmä PFYSIS20 ja laita liittymispyyntö
välittömästi. Sieltä saat tärkeää infoa jo ennen koulun alkua esimerkiksi hankittavista koulukirjoista. Jos
sinulla ei kuitenkaan ole Facebook-tiliä, ilmoita siitä sähköpostilla oona.jokiniemi@edu.turkuamk.fi.
Kampuksemme (ICT City) lähelle kulkevat bussit nro 32 ja 42 (Kupittaan rautatieaseman pysäkki).
Lyhyen kävelymatkan päähän kulkevat myös linjat 32A, 60 ja 600 (Lemminkäisenkatu, kävelymatka n.
250m). Aikataulut, reittioppaat ja lisätietoja löydät sivustolta Föli.fi (Turun seudun joukkoliikenne).
Autolla ei koululle välttämättä kannata saapua, sillä ilmaisia parkkipaikkoja on hyvin rajallisesti, ja
vähäisetkin maksulliset parkit täyttyvät nopeasti. Suosi siis julkisia tai saavu paikalle polkupyörällä tai
kävellen.
Opiskelijakortti kannattaa hankkia hyvissä ajoin. Meillä on käytössä Slice:n opiskelijakortti, jonka saa
ladattua

sovelluskaupasta

ilmaiseksi

(meidän

opiskelijajärjestömme

on

TUO).

Lisätietoa

opiskelijakortista ja sen tilaamisesta saatte slice.fi nettisivuilta.
Muistakaa myös käydä katsomassa Turun Ylioppilaskyläsäätiön (tys.fi) nettisivut. Sieltä löytyy
opiskelijoille tuettuja asuntoja, mikäli oma asunto on hakusessa.

Terveisin teidän vertaistuutorinne Isabella, Ronja, Oona, Inka & Kerttu!

