
   
 

Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus 
Tervetuloa opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet oman ryhmäsi 

opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: 25.8.2021 klo 9.00 

• Paikka: Joukahaisenkatu 7, 20520 Turku, Edu-City, luokka 2006 

• Ryhmätunnus: PTOIMS21 

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

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. Ensimmäisten kolmen 

orientaatiopäivän alkamis- ja päättymisajankohdat ovat seuraavat: 

• ke 25.8.2021 klo 9.00–15.00 

• to 26.8.2021 klo 9.00–15.00 

• pe 27.8.2021 klo 10.00–15.00 

Lounas (omakustanteinen) syödään Kupittaan kampuksen ravintolassa sopivana ajankohtana ohjelman 

lomassa. 

Ennakkotehtävä 

Suosittelemme, että seuraavat kirjahankinnat tehtäisiin jo ennen opintojen aloittamista: 

• 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 

Seuraavista kirjoista voi olla hyötyä opinnoissa, mutta niitä löytyy myös koulun kirjastosta: 

• Hautala et al. Toiminnan Voimaa, toimintaterapia käytännössä (Edita) 



   
 

• Pierce.D.E. 2003. Occupation by Design. Building Therapeutic Power. Philadelphia: 

F.A.Davis Company. 

Halutessasi, voit myös hankkia jonkin anatomian ja fysiologian kirjan, esimerkiksi 

• Hokkanen, M. & Vierimaa, H. 2019. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, opiskelukirja. 

(Sanoma Pro) TAI 

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

Suosittelemme yhteistilauksen tekemistä, kun kaikki ovat vastaanottaneet opiskelupaikkansa. Näin 

saatte kirjat hankittua hieman halvempaan hintaan! 

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. 

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

kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Mahdolliset puuttuvat rokotukset voit täydentää 

opiskelijaterveydenhuollossa opintojen alettua. Rokotukset ovat ilmaisia. 

Lisäohjeet tietokoneen hankintaan 

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

Device) ja opiskelussa käytetään paljon sähköisiä materiaaleja. Perustoiminnoilla varustettu tietokone 

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

etätenteissä on mahdollinen. Opiskelua voivat helpottaa myös kuulokkeet. Opintojen alettua, IT-

palveluistamme on mahdollista saada apua laitteisiin tai järjestelmiin liittyvissä asioissa. 

https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/
https://www.yths.fi/palvelut/tartuntatautien-ehkaisy/tartuntatauti-ja-rokotusohjeistus/rokotusohjeet/


   
 
Opintojen hyväksilukeminen 

Mahdollisten aiempien opintojen (tai osaamisen) hyväksi lukemisesta saat tietoa ensimmäisinä 

opiskelupäivinä.    

Lisätietoa 

Lisätietoja 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 9.8 lähtien). 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta 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 PTOIMS21 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 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 kommunikointialustana ryhmän sisäisissä asioissa. 

Facebookista löytyy suljettu PTOIMS21 -ryhmä, johon pääset liittymään jättämällä liittymispyynnön. 

Opiskelijatapahtumat 

Lukuvuoden alussa tullaan järjestämään koronatilanteen salliessa erilaisia opiskelijatapahtumia. 

Haluaisimme muistuttaa, että vaikka alkoholi on opiskelijatapahtumissa usein läsnä, tapahtumiin voi 

hyvin osallistua myös ilman alkoholia. Pyrimme tuutoreiden kanssa parhaamme mukaan järjestämään 

kaikille soveltuvia ryhmäytymishetkiä. 

mailto:opintoasiat@turkuamk.fi
mailto:henna.vuoriranta@turkuamk.fi


   
 
Kun saamme tietää tapahtumien järjestämisestä, ilmoitamme niistä WhatsApp:ssa ja voimme auttaa 

lippujen hankkimisessa.  

Kampus, kulkeminen ja asuminen 

Kampuksemme on ICT- ja EDU-City, joiden lähelle kulkevat bussit 32, 32A, 42, 60 ja 221. Suosittelemme 

lataamaan Fölin kännykkäsovelluksen, josta löytyy mm. reittiopas, aikataulut, matkalipun 

ostomahdollisuus (opiskelijahintaisen arvo-/kausikortin voit hankkia Fölin toimistolta) sekä kortin 

lataamismahdollisuus. Opiskelija-asuntoa voit tarvittaessa hakea Turun Ylioppilaskyläsäätiön, TYS:n 

kautta. 

Opiskelijakortti, TUO:n jäsenyys, Tuudo ja kide.app  

Ilmaisen opiskelijakortin voit ladata Tuudoon tai Frank-appiin. Mikäli haluat Slicen tai Pivon 

opiskelijakortin, tarvitset siihen opiskelijakunta TUO:n jäsenyyden, jonka voit ostaa Kide.app:ssa. Osa 

sovelluksista vaatii opiskelijanumeron, jonka löydät luodessasi itsellesi koulun tunnukset (1.8 alkaen). 

Näet opiskelijanumerosi myös Pepistä. Autamme mielellämme tässä. 

Suosittelemme lataamaan nämä sovellukset puhelimeesi: 

Tuudosta löytyy mm. opiskelijakortti, lukujärjestys, ravintoloiden aukioloajat ja ruokalistat sekä 

kampuksien kartat. 

Kide.app toimii pääasiassa lipunmyyntipalveluna useille eri järjestäjien opiskelijatapahtumille. 

Vapaaehtoinen tutustumisilta 

Meistä olisi kiva päästä tutustumaan teihin uusiin opiskelijoihin ennen koulun alkua. Samalla pääsette 

tapaamaan toisenne ja meidät vertaistuutorit jo ennen ensimmäistä koulupäivää. Tutustumisilta 

järjestetään Bar Edisonissa (Kauppiaskatu 4) maanantaina 23.8. klo 17 alkaen. Tunnistat meidät 

keltaisista haalareista, joissa on punaiset taskut.  

Voit ottaa yhteyttä keneen tahansa meistä WhatsApp:ssa, niin lisäämme sinut WhatsApp-ryhmään, tai 

jos sinulle tulee jotain muuta kysyttävää. Nauttikaa kesästä ja syksyllä nähdään! ☺  



   
 
Terkuin tuutorit!  

• Aada Saine 0445335105 

• Ella-Sofia Kauppi 0505363561 

• Julia Gottschalk 0456087649 

• Ida Byman 0404113516 
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