
   
 

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

ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen. 

Opintojen aloitus 

• Aloitusaika: ke 25.8.2021, klo 9.00 

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

• Ryhmätunnus: PFYSIS21 

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

Tarkempi ohjelma ja lukujärjestys ilmoitetaan opintojen alkaessa. Ensimmäisten kolmen 

orientaatiopäivän aloitus- 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. 

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. Huomaathan 

kuitenkin, että polkuopiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelijaterveydenhuoltoon – mahdolliset 

puuttuvat rokotteet voit hankkia oman terveysasemasi kautta 

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

kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.  

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


   
 
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 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). 

 

Polkuopinto-oikeuteen tai lukukausimaksuihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä avoimeen 

AMK:hon, avoinamk@turkuamk.fi.  

 

Vertaistuutorien tervehdys 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja tervetuloa Turun Ammattikorkeakouluun opiskelemaan 

fysioterapiaa! Odotamme jo innolla teidän saapumistanne. Toivomme, että rentoudutte ja nautitte vielä 

kesästä, sillä syksyllä teille on luvassa paljon ohjelmaa! 

Koulu aloitetaan orientoivilla päivillä 25.-27.8.2021. Näiden päivien aikana tulemme tutustumaan sekä 

kouluun, että toisiimme. Tulette saamaan paljon lisää infoa opiskelusta ja käytännön asioista. Me 

vertaistuutorit kuljemme koko ajan mukana ja pyrimme huolehtimaan, että jokainen on oikeassa 

paikassa oikeaan aikaan. Meitä voi aina tarpeen tullen vetää hihasta. Kampuksella on kouluruokala, 

jossa on mahdollisuus syödä omakustanteinen lounas päivien aikana. Otathan läppärin mukaan heti 

ensimmäisistä päivistä lähtien!  

Keskiviikkona ja torstaina järjestetään vapaaehtoista iltaohjelmaa. Lisää infoa on tulossa myöhemmin, 

mutta pääsääntöisesti aloitamme klo 18.  Järjestämme myös yhdessä toimintaterapeuttiopiskelijoiden 

kanssa leiripäivän koulun alkaessa. Luvassa on pientä kisailua ja toisiimme tutustumista. Toivomme 

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


   
 
mahdollisimman monen pääsevän paikalle! Etsi Facebookista ryhmä “PFYSIS21 Turku AMK” ja laita 

liittymispyyntö mahdollisimman pian. Sieltä saat tärkeää infoa jo ennen koulun alkua esimerkiksi 

hankittavista koulukirjoista. Jos sinulla ei kuitenkaan ole Facebook-tiliä, ilmoita siitä sähköpostilla 

venla.hakanen@edu.turkuamk.fi. 

Koululle ei välttämättä kannata saapua autolla, sillä ilmaisia parkkipaikkoja on hyvin rajallisesti, ja 

vähäisetkin maksulliset parkit täyttyvät nopeasti. Suosi siis julkisia (föli.fi) tai saavu paikalle 

polkupyörällä tai kävellen. 

Muistathan käydä katsomassa Turun AMK:n sivuilta ohjeet uudelle opiskelijalle. Sieltä löytyy tietoa 

muun muassa HAKA-tunnusten aktivoimisesta ja Digistartti-kurssista, joka olisi hyvä suorittaa ennen 

opintojen alkamista. 

Terveisin vertaistuutorinne Eerika, Sofia, Topi, Venla ja Roosa! 

mailto:venla.hakanen@edu.turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/uusille-opiskelijoille/yleista/

