
   
 

Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä kirjeestä löydät tarkemmat ohjeet oman 

ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ma 10.1.2022, klo 9.00 

• Paikka: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku, ICT-City, sisääntuloaula 

• Ryhmätunnus: MFYSIK22 

• Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi) 

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys käydään läpi opintojen alkaessa. Lounas (omakustanteinen) syödään 

Kupittaan kampuksen ravintolassa sopivana ajankohtana ohjelman lomassa.  

Ensimmäisten kahden orientaatiopäivän aloitus- ja päättymisajankohdat ovat seuraavat: 

• ma 10.1.2022 klo 9.00–15.00 

• ti 11.1.2022 klo 9.00–15.00 

Oman ryhmäsi lukujärjestyksiä voit tarkastella myös lukkarikoneesta. (Valitse ylävalikosta ”Hae ryhmiä” 

ja kirjoita hakukenttään ryhmätunnus MFYSIK22 ja klikkaa rivin päässä ”Hae”. Klikkaa avautuvasta 

valikosta rivin päässä ”Lisää”. Ryhmän lisäämisen jälkeen voit klikata ”Piilota hakutulokset”, jolloin 

hakuvalikko väistyy ja saat kalenterin kunnolla näkyviin.) Kontaktiopetuspäivät ovat maanantai ja tiistai. 

Rokotussuojan selvitys 

Opintojen aikana tehtävissä työharjoitteluissa voidaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vaatia 

tietyt voimassa olevat rokotukset (Tartuntatautilaki 48§). Rokotussuojan arviointi tehdään opintojen 

alussa. Selvitäthän siis aiemmin saamasi rokotukset. Omat rokotustiedot saat rokotuskortista tai siitä 

hoitoyksiköstä (esim. kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto jne.), missä sinut on rokotettu. 

Rokotussuojan arvioinnista on lisäohjeita YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 

(opiskeluterveydenhuollon) verkkosivuilla. Siellä voit täyttää itsearviointilomakkeen. 

https://lukkari.turkuamk.fi/#/schedule
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/


   
 
Mikäli rokotusten suhteen on epävarmuutta ja rokotussuojasi vaatii selvittelyä, niin selvittelytyö 

kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voi täydentää opintojen alettua 

omalla terveysasemallasi.  

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan 

Opinnoissa tarvitaan kannettavaa tietokonetta. Osa opiskelutiloista on ns. BYOD-tiloja (Bring Your Own 

Device) ja opiskelussa käytetään paljon sähköisiä materiaaleja. Perustason laite kirjoittamiseen ja netin 

käyttöön riittää. Tietokoneessa tulisi kuitenkin olla toimiva kamera, jotta videoyhteys etäopetuksessa 

ja etätenteissä on mahdollinen. Opiskelua voivat helpottaa myös mikrofonilla varustetut kuulokkeet. 

Opiskelijan on mahdollista saada apua tunnuksiin, laitteisiin ja järjestelmiin liittyvissä asioissa IT-

palveluistamme. 

Lisätietoa 

Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi kysellä seuraavilta: 

Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi  

Opinto-ohjaaja: Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi tai puh. +358 40 355 0165 

(tavoitettavissa syyslukukaudella 20.12.2021 asti ja kevätlukukaudella 5.1.2022 lähtien). 
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