Toimintaterapeutti (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 B2043 (2. kerros)



Ryhmätunnus: PTOIMS20



Ota mukaan: Henkilöllisyystodistus (esim. ajokortti tai passi)

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. Lounas (omakustanteinen) syödään
ICT-cityn ravintolassa sopivana ajankohtana ohjelman lomassa. Ensimmäisten kolmen päivän aloitusja päättymisajankohdat ovat seuraavat:


ke 26.8 klo 9.00-15.30



to 27.8 klo 8.15-14.15



pe 28.8 klo 8.15-16

Ennakkotehtävä
Seuraavat kirjahankinnat toivotaan tehtäväksi jo ennen opintojen aloittamista:


Pierce.D.E. 2003. Occupation by Design. Building Therapeutic Power. Philadelphia: F.A.Davis
Company.



Taylor, R. 2017. Kielhofner’s Model Of Human Occupation. Fifth edition. Philadelphia: Wolters
Kluwer



Townsend E.A. & Polatajko. 2013. Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy
Vision for Health, Well-being & Justice through Occupation. Second Edition. Ottawa, Ontario:
CAOT Publications ACE

Suosittelemme etukäteen tutustumaan anatomian ja fysiologian kirjoihin/opintoihin.
Kirjallisuus:


Nienstedt et al. Ihmisen fysiologia ja anatomia (Sanoma Pro) TAI



Leppäkoski et al. Anatomia ja fysiologia, Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)

Kirjallisuudesta seuraavat kokonaisuudet:


Solu, kudokset, iho



Hengityselimistön rakenne ja toiminta



Sydämen ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta



Munuaisten ja virtsaelimistön rakenne ja toiminta



Hermoston rakenne ja toiminta

Rokotussuojan selvitys
Tutustu sähköisen rokotus- ja terveyskyselyn toimintaohjeisiin ja käy vastaamassa kyselyyn.

Lisätietoa
Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi kysellä seuraavilta:
Opintotoimisto opintoasiat@turkuamk.fi
Opinto-ohjaaja: Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi tai puh. +358 40 355 0165
(tavoitettavissa 10.8 lähtien).
Opettajatuutorit: Mary-Ann Kaukinen mary-ann.kaukinen@turkuamk.fi tai puh. +358 44 907 4970 ja
Irina Katajisto-Korhonen irina.katajisto-korhonen@turkuamk.fi tai puh. +358 50 323 4747 (molemmat
tavoitettavissa 10.8 lähtien).

Vertaistuutorien tervehdys
Onneksi

olkoon

opiskelupaikastasi

ja

tervetuloa

opiskelemaan

toimintaterapiaa

Turun

ammattikorkeakouluun! Keräsimme tähän kirjeeseen sinulle tärkeitä asioita opiskelun alkuun liittyen.
Älä kuitenkaan stressaa tai jännitä koulun alkua liikaa, ja muistathan myös nauttia kesästä .
WhatsApp ja Facebook
Olemme tehneet PTOIMS20 WhatsApp -ryhmän, johon pääset liittymään laittamalla viestiä jollekin
meistä. WhatsApp -ryhmässä pääset näkemään jo etukäteen, keitä kaikkia ryhmääsi kuuluu, ja se on
myös meille tuutoreille helpoin tapa vastata askarruttaviin kysymyksiin. WhatsApp ryhmässä annamme
myös tärkeää tietoa opiskeluun liittyvistä asioista.
Jos sinulla ei ole vielä Facebook käyttäjätiliä, niin suosittelemme tekemään sellaisen, vaikka vain
opiskelua varten. Facebook toimii tärkeänä kommunikointi- ja opetusalustana ryhmän sisäisissä asioissa
ja siellä opettajat ovat helposti tavoitettavissa. Facebookista löytyy suljettu PTOIMS20 -ryhmä, johon
pääset liittymään jättämällä liittymispyynnön tai WhatsAppissa linkin kautta.
Opiskelijatapahtumat
Lukuvuoden alussa tullaan järjestämään paljon erilaisia opiskelijatapahtumia, joissa alkoholi on läsnä,
mutta ei kuitenkaan välttämättömyys. Haluaisimmekin muistuttaa, että opiskelijaelämässä pärjää hyvin
ilman alkoholia ja pyrimme myös tuutoreiden kanssa parhaamme mukaan järjestämään kaikille
soveltuvia ryhmäytymishetkiä.
Todennäköisesti lukuvuoden ensimmäinen opiskelijatapahtuma on TurkuTour. TurkuTour on SOTE-alan
tuutorien teille järjestämä rastikierros, jonka ideana on ryhmäytyminen, muihin SOTE-alan ykkösiin
tutustuminen, yhteinen hauskanpito ja tietenkin kaupunkiin tutustuminen.
Kampus, kulkeminen ja asuminen
Kampuksemme on ICT-City, jonne kulkevat bussit 32 ja 42. Lisäksi bussit 32A ja 60 tulevat lähelle
(250m). Suosittelemme lataamaan Fölin kännykkäsovelluksen, josta löytyy mm. reittiopas, aikataulut,
matkalipun ostomahdollisuus (kuukausikortti täytyy hankkia Fölin toimistolta) sekä kuukausikortin
lataamismahdollisuus.

Opiskelija-asuntoa voit tarvittaessa hakea Turun Ylioppilaskyläsäätiön, TYS:n kautta.
Opiskelijakortti, TUO:n jäsenyys, tuudo ja kide.app
Opiskelijakortin voit hankkia slicen, frank appin tai pivon kautta, kun sinulla on Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli TUO:n jäsenyys ja opiskelijanumero. Jos opiskelijanumeron
kanssa tulee kysyttävää, niin selvitellään sitä yhdessä, viimeistään koulun alettua.
Suosittelemme lataamaan nämä sovellukset puhelimeesi:
Tuudosta löytyy mm. lukujärjestys ja kampuksemme kartta. Tuudon kautta pääset myös ostamaan TUO:n
jäsenyyden. Kide.app toimii pääasiassa lipunmyyntipalveluna useille eri opiskelijatapahtumille. Sieltä
pääset ostamaan liput mm. keltanokkabileisiin!
Vapaaehtoinen tutustumisilta
Haluaisimme päästä tutustumaan teihin uusiin opiskelijoihin jo hiukan ennen koulun alkua ja tarjota
mahdollisuuden tavata toisianne ennen ensimmäistä koulupäivää. Tutustumisilta järjestetään tiistaina
25.8. WhatsAppissa voimme yhdessä keskustella tarkemmasta kellonajasta sekä siitä, mitä
tutustumisilta tulee pitämään sisällään.
Ota yhteyttä kehen tahansa meistä WhatsApp -ryhmän merkeissä tai jos sinulle tulee jotain muuta
kysyttävää. Pian me jo nähdään, ihanaa kesän jatkoa!
Terkuin tuutorit! 
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