
Onneksi olkoon! 

Ja tervetuloa aloittamaan fysioterapiaopintosi Turun AMK:ssa. Olet tehnyt suuren työn päästäksesi näin pitkälle ja 

me tuutoreinasi haluamme onnitella sinua saavutuksestasi! Kesää on vielä jäljellä, joten rentoudu ja nauti siitä täysin 

siemauksin, sillä syksy tulee olemaan tapahtumarikas! 

Orientaatiopäivät 

Koulu alkaa orientoivilla päivillä to 24.8. klo 9 ja 25.8.2017 klo 8.15. Näiden päivien aikana tutustumme niin kouluun 

kuin toisiimmekin. Päivän aikana koululla on mahdollsita syödä lounas, ja myös koulun kahviosta saa halutessaan 

ostettua pientä välipalaa. Orientoivien hengessä jatketaan myös pe 1.9., jolloin vietämme yhteistä leiripäivää 

toimintaterapeuttien kanssa. Päivän teemana ryhmäytyminen ja hauskanpito, joten käy heti ilmoittautumassa 

facebookin tai sähköpostin (aura.pitkanen@edu.turkuamk.fi) kautta jotta pääset nauttimaan laatuajasta 

opiskelukavereidesi kanssa! Päivän hinnaksi tulee n.10e, mikä sisältää aamupalan, lounaan ja päiväkahvit. 

Erityisruokavalioista ilmoitus Auralle sähköpostitse. 

Seuraavan viikon perjantain 7.9. mennään taas! Silloin ohjelmassa on Turku Tour, jonka ideana on esitellä teille 

opiskelijoiden Turkua alkoholittoman rastikierroksen avulla. Tervetuloa sekä uudet että vanhat Turkulaiset! 

Kirjat 
 

Nämä kirjat kannattaa hankkia jo etukäteen, sillä niitä tarvitaan heti ensimmäisillä viikoilla. Näin vältytään myös 
kirjojen tilausruuhkilta. Näitä kirjoja löytyy ainakin adlibriksen ja bookyn varastoista. 
 
•       Urban & Fischer: Sobotta, Atlas of human anatomy. 15th edition, english version with latin nomenclature. Kirja voi olla yksi 
paksu kokonaisuus (vanha) tai kolme kirjaa sisältävä kokonaisuus (uusi). 
 
•        Hazel M. Clarkson: Musculoskeletal Assesment, Join Motion and Muscle Testing (Third edition/ international edition) 
 
•       Freddy M. Kaltenborg yhteistyössä Olaf Evjenthin kanssa: Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi 
 
•        Kari Kauranen: Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen 
 

Some 
Käy seuraamassa Instagramissa tiliä pfysis17 sekä etsi Facebookista ryhmä PFYSIS17 ja laita liittymispyyntö heti, 
koska siellä on tärkeää infoa ennen koulun alkua, mm. leiripäivään ilmoittautuminen. Jos sinulla ei ole Facebookia, 
ilmoita siitä sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen, jotta saat tärkeät infot sähköpostiisi. 
 

Koululle kulkevat bussit 61 ja 18, 
lisätietoa www.föli.fi 
 
Asuntoja opiskelijoille tarjoaa www.tys.fi 
 
Opiskelijakortin saa tilattua www.frank.fi, 
suosittelemme hankkimaan sen jo ennen 
koulun alkua, jotta vältät jonotusruuhkat. 
(Meidän opiskelijajärjestö on TUO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terkuin tuutorisi Oula, Camilla, Aura, Jenni ja Ville 
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