Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus
Tervetuloa opiskelemaan polkuopintoja Turun ammattikorkeakouluun! Tästä löydät tarkemmat ohjeet
oman ryhmäsi opintojen aloitukseen ja opintoihin valmistautumiseen.

Opintojen aloitus
•

Aloitusaika: pe 8.1.2021 klo 9.00-15.30

•

Aloituspäivä toteutetaan verkkovälitteisesti Microsoft Teams-etäyhteydellä. Liity kokoukseen
napsauttamalla tätä . Osallistumislinkki toimitetaan sinulle vielä uudelleen 5.1.2021,
hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin. (Muista tarkistaa myös roskaposti.) Samalla saat
tarkemman ohjelman aloituspäivään.

•

Ryhmätunnus: MTOIMK21

Opintojen ensimmäinen vuosi opiskellaan 3+1 viikon syklillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kolme
viikkoa opiskellaan etänä verkossa itsenäisesti ja pienryhmissä. Etäopiskelua seuraa aina yksi
lähiopetusviikko, jossa lähipäivät ovat pääsääntöisesti maanantaista torstaihin. Kevään lähiopetusviikot
ovat viikot 4, 9, 13, 17 ja 21. Lukujärjestykset löytyvät Turun AMK:n verkkosivuilta lukkarikoneesta.
(Valitse ylhäältä ”Hae ryhmiä” ja kirjoita hakukenttään ryhmätunnus MTOIMK21. Klikkaa sen jälkeen
rivin päässä ”Lisää”. Sekä sen jälkeen ”Piilota hakutulokset”, jolloin saat kalenterin kunnolla näkyviin.)
Huom! Korona-pandemian vuoksi muutokset ovat mahdollisia!

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 myös 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

Lisätietoa
Lisätietoja opintojen aloitukseen liittyen voi kysellä seuraavilta:
Avoin AMK: avoinamk@turkuamk.fi, 02 26336109 (tiistai klo 9-11 ja perjantai klo 9-11)
Opinto-ohjaaja: Henna Vuoriranta henna.vuoriranta@turkuamk.fi tai puh. +358 40 355 0165
(tavoitettavissa joulukuussa 22.12.2020 asti ja tammikuussa 4.1.2021 lähtien).
Opettajatuutori: Tuija Suominen-Romberg tuija.suominen-romberg@turkuamk.fi tai puh. +358 50 598
5451 (tavoitettavissa 4.1 2021 lähtien).

