
Jyväskylä-info opiskelijalle 

 

Onnittelut uuden opiskelupaikan johdosta! Olet kovassa joukossa eli yksi Jyväskylän noin 

40 000 opiskelijasta. Jyväskylä on Suomen suurin opiskelijakaupunki väkilukuun 

suhteutettuna. Lähes 143 000 asukkaan kaupungissa noin joka kolmas vastaantulija on 

opiskelija. 

 

Jyväskylä on kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki, 

jossa sivistys elää arjessa ja ajassa. Hienoa, että olet mukana rakentamassa kanssamme 

parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta!  

 

Jyväskyläläisyys on… 

 

• Aktiivisia verkostoja ja aitoa yhteistyötä.  

• Kohteliaisuutta: tervehditään kassalla ja kiitetään linkistä poistuttaessa 

• Avarakatseisuutta, tervetuloa joukkoon!  

• Maailmankansalaisuutta: emme ehkä kuulu mihinkään heimoon, mutta meillä on 

uniikki kansallinen ja kansainvälinen meininki! Jyväskylässä opiskelee vuosittain 

noin 3600 kansainvälistä opiskelijaa ja Jyväskylän kaduilla kuulee useita eri 

murteita ja kieliä. 

• Meillä ei ole omaa murretta, mutta sen sijaan voit kuulla pientä sanojen 

venyttämistä ja hassuja termejä. Tiedätkö, mitä tarkoittaa eppu, kolkki ja kuukki? 

Entä linkki ja taksari? 

 

  



Helppo tulla ja jäädä 

 

• Jyväskylään pääsee kätevästi junalla, bussilla, autolla ja myös lentokoneella.  

• Jyväskylän lentoasema sijaitsee Tikkakoskella noin 23 km päässä keskustasta.  

• Junat ja linja-autot saapuvat ja lähtevät keskustassa sijaitsevasta Jyväskylän 

Matkakeskuksesta (Hannikaisenkatu 20). 

 

Jyväskylän lähimmät suuret kaupungit ovat Kuopio, Tampere sekä Lahti. Kuopioon on 

144 kilometriä, Tampereelle 149 kilometriä ja Lahteen 169 kilometriä. Etäisyys Helsinkiin 

on 272 kilometriä, jonne matkaaminen junalla tai autolla kestää hieman yli 3 tuntia ja 

lentäen vajaan tunnin. 

 

Nuorisopalvelut alle 30-vuotiaille 

 

Tukea ja tekemistä livenä ja verkossa. 

 

Ohjaamo Jyväskylä. Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta. Ohjaamosta saat 

ohjausta, neuvontaa ja tukea työllistymiseen, koulutukseen ja omaan arkeen. 

 

Etsivä nuorisotyö. Ota yhteyttä Etsivään nuorisotyöhön, jos kaipaat tukea 

elämäntilanteessasi, tulevaisuuden suunnittelussa, jos kotoa lähteminen ja asioiden 

hoitaminen tuntuvat vaikealta tai et tiedä mistä saisit apua. 

 

Nuorten Jyväskylä. Jos etsit palveluita, luotettavaa tietoa tai tekemistä vapaa-aikaan, 

löydät apua Nuorten Jyväskylän kautta. 

 

Veturitallit. Nuorten ja nuorten aikuisten aktiivisen toiminnan keskus. 

Kahvila Kisko palvelee kaiken ikäisiä. Lisäksi tarjolla tiloja musiikin 



harrastamiseen ja mediatoimintaan. 

 

Lisätietoa löydät internetsivustolta www.jyvaskyla.fi/nuoriso. 

 

Vinkkejä kaupungin palveluista 

 

Kirjasto. 

• Kirjastosta löydät kirjojen, lehtien ja musiikin lisäksi elokuvia, televisiosarjoja sekä 

konsoli- ja lautapelejä. Kirjastossa järjestetään myös paljon tapahtumia ja 

näyttelyitä.  

• Kirjastoon voi tulla myös opiskelemaan! Esimerkiksi pääkirjaston varattavat 

työtilakuutiot antavat työrauhaa ja soveltuvat hyvin ryhmätöiden tekemiseen ja 

esitelmien harjoittelemiseen.  

• Verkkokirjastosta saat lainattua e-kirjoja, äänikirjoja, musiikkia ja lehtiä, missä ikinä 

oletkin.  

• Lisätietoa löydät internetsivulta www.jyvaskyla.fi/kirjasto 

 

Kansalaisopisto 

• Kansalaisopistosta löydät mahdollisuuksia opiskeluun, terveyden ja hyvinvoinnin 

ylläpitämiseen, tietojen tai taitojen kartuttamiseen sekä yhdessäoloon. 

• Lisäksi käsityöneuvonta palvelee niin kokeneita harrastajia kuin vasta-alkajiakin, ja 

tarjoaa opastusta ja työvälineitä pientä korvausta vastaan.  

• Tutustu kurssitarjontaan internetsivulla www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto 

 

Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuolto toisen asteen ja 

ammattikorkeakoulujen opiskelijoille:  

• Muun muassa terveystarkastukset, opiskelukykyyn vaikuttavien asioiden 

selvittely, seksuaaliterveyteen liittyvät asiat, rokotukset  

http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto
http://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto


• Suurin osa toiminnasta on opiskelijalle maksutonta. 

• Lisätietoa internetsivulta www.jyvaskyla.fi/terveys/koulu-ja-

opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto 

• Vuoden 2021 alusta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto siirtyy 

YTHS:lle. Lisätietoa internetsivulta www.yths.fi/ 

 

Jyväskylästä löytyy yli sata erilaista organisoidun vapaaehtoistoiminnan 

paikkaa. Vapaaehtoistoiminnan muotoja on paljon erilaisia. Lue lisää internetsivulta 

www.jyvaskyla.fi/vapari/ryhdy-vapaaehtoiseksi. 

 

Tekemistä vapaa-ajalle 

 

Jyväskylässä on helppoa liikkua ja ulkoilla. Liikuntapääkaupunki tarjoaa lukuisia 

mahdollisuuksia harrastuksiin, sisä- ja ulkoliikuntaan sekä luonnossa liikkumiseen. 

Tiiviissä kaupungissa harrastusmahdollisuuksia on hyvin myös lähellä. 

 

Jyväskylästä löytyy paljon ilmaista ja edullista tekemistä vapaa-ajan viettoon. 

Luontopolut ja retkeily, sekä ulkokuntosalit ja ulkoliikunta ovat suosittuja ja ilmaisia 

ajanviettotapoja. Hiihtäminen, luistelu ja kesäisin uiminen ovat hauskaa ja edullista 

puuhaa.  

 

Jyväskylässä ja lähikunnissa on hurja määrä myös matkailullisesti merkittäviä 

käyntikohteita ja nähtävyyksiä. Jyväskylän seudulta löytyy muun muassa 29 

maailmankuulun arkkitehti Alvar Aallon arkkitehtuurikohdetta ja kaksi Unescon 

maailmanperintökohdetta. Lisäksi Jyväskylä tunnetaan Saunamaakunnan eli Keski-

Suomen pääkaupunkina sekä Valon Kaupunkina.  

 

http://www.jyvaskyla.fi/terveys/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto
http://www.jyvaskyla.fi/terveys/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/opiskeluterveydenhuolto
http://www.yths.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/vapari/ryhdy-vapaaehtoiseksi


Tunnettuja maamerkkejä ja nähtävyyksiä Jyväskylässä ovat muun muassa Harjun 

näköalatorni, Matti Nykäsen mäkihyppytorni ja Kuokkalan silta.  

 

Tutustu tarjontaan internetosoitteessa www.visitjyvaskyla.fi 

 

Discover Urban Lakeland (video) 

 

Katso Visit Jyväskylä-työryhmän esittelyvideo Jyväskylästä tästä YouTube-linkistä.  

 

Ulos ja luontoon! 

 

Hyvinvointia ja jaksamista luonnosta ja liikunnasta. 

 

Keski-Suomessa on 3700 järveä, 85 % metsää, 5 kansallispuistoa ja Jyväskylässäkin on 10 

kaupungin ylläpitämää luontopolkua sekä 500 kilometriä kuntoratoja, -polkuja ja 

latuja.  Lähialueiden ulkoilupaikkoja ovat muun muassa seuraavat: 

 

• Nyrölän luontopolku: Noin 3,6 km luontopolku puolen tunnin ajomatkan päässä 

Jyväskylän keskustasta. Polku huipentuu vetolossin päässä olevaan laavusaareen, 

jossa laavuja ja nuotiopaikkoja. 

• Leivonmäen kansallispuisto: Maastoltaan monipuolinen kansallispuisto Joutsassa, 

noin yhden tunnin päässä Jyväskylästä. Kansallispuistosta löytyy myös 

maastopyöräreitti. 

 

Suosittuja ulkoilu- ja toimintapaikkoja kaupunkialueella: 

 

http://www.visitjyvaskyla.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=CapsJfTtsbE


• Tuomiojärven ranta: Suosittu uimaranta, josta löytyy rantalentopallokentät, 

ulkokuntosali ja frisbeegolf-ratoja. Rannalla myös Tavinsulka, joka vuokraa 

kanootteja ja SUP-lautoja.  

• Laajavuori: Ympärivuotinen ulkoliikunnan keskus, josta löytyy monipuolisia 

liikunta-aktiviteetteja ja luontoelämyksiä, laskettelukeskus, luontopolku, Matti 

Nykäsen mäki, kylpylä ja seikkailupuisto. 

 

Tulossa: Maan laajin kaupungin kiertävä maastopyörä- ja retkeilyreitti, jolla on mittaa 

huimat 58 kilometriä ja jonka varrelle pääsee mistä päin Jyväskylää tahansa. 

 

Talvisin latujen kuntoa voi seurata latuinfosta.  

 

Ulkoilua ytimessä - Kehä Vihreä 

 

Kaupunkia syleilevä keskuspuisto kiertää keskustaa viheralueiden ja vehreiden 

kulttuuriympäristöjen ketjuna. Viheralueiden virkistys- ja liikkumismahdollisuudet ovat 

lähellä kaikkia kaupunkilaisia. Monimuotoinen Kehä Vihreä on tarkoitettu niin ulkoiluun, 

luontoretkiin, tekemiseen, oleskeluun ja vaikkapa leikkimiseen. 

 

• Harju: Hyvät mahdollisuudet lenkkeilyyn, frisbeegolfiin ja etenkin porrasjuoksuun. 

Laella myös Harjun torni, jossa Ravintola Vesilinna, Keski-Suomen luontomuseo 

sekä Harjun Stadion. 

• Jyväskylän rantaraitti: Jyväsjärveä kiertää väylä, jolla lenkkeillään, ulkoilutetaan 

koiria, rullaluistellaan, pyöräillään ja käytetään Suomen suurinta ulkokuntosalia. 

Kesäisin Lutakon satama-alue on kiva ajanviettopaikka. Talvisin Jyväsjärven jäälle 

tehdään suosittu luistelureitti. 

• Tourujoen luontopolku: Noin yhden kilometrin pituinen luontopolku aivan 

Jyväskylän keskustan kupeessa. 

https://www.jyvaskylanseutu.fi/LATUINFO


 

Saat lisätietoa internetosoitteista www.jyvaskyla.fi/kehavihrea sekä 

www.visitjyvaskyla.fi/liiku-voi-hyvin/retkeily 

 

Tuhansia tapahtumia vuodessa 

 

Jyväskylä on suosittu tapahtumakaupunki, jossa järjestetään vuosittain 6000 erilaista ja 

erikokoista tapahtumaa. Festivaalit, kulttuuritapahtumat ja urheilukilpailut ovat tuttu 

näky Jyväskylän tapahtumakentässä. 

 

Kaupungissa järjestetään paljon maksuttomia yleisötapahtumia, niistä suurin on 

syyskuinen Valon kaupunki -tapahtuma. JKL Massive kerää kuukausittain FB-sivuilleen 

kaupungissa järjestettävät musiikki- ja kulttuuritapahtumat. 

 

Kannattaa laittaa seurantaan kaupungin tapahtuma- ja harrastekalenteri.  

 

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä 

 

• Pohjoismaiden vetovoimaisin liikunnan, urheilun ja terveyden keskittymä 

(esimerkiksi Hippos2020, Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Kilpa- 

ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) 

• Lähiliikuntapaikkaohjelma ja maksuttomat ulkokuntosalit 

• Monipuoliset olosuhteet lukuisten lajien harrastamiseen 

• Aktiivinen seuratoiminta, yli 200 urheiluseuraa 

• Opiskelun ja urheilun yhdistäminen kaikilla koulutusasteilla 

• Edellytysten luominen liikunta –ja hyvinvointialan yritystoiminnalle 

• Maan laajin ja monipuolisin korkeakoululiikunta  

http://www.jyvaskyla.fi/kehavihrea
http://www.visitjyvaskyla.fi/liiku-voi-hyvin/retkeily
http://www.kalenteri.jyvaskyla.fi/events/calendar
http://www.korkeakoululiikunta.fi/fi


• Lisätietoa liikuntapääkaupungista löydät internetosoitteesta 

www.jyvaskyla.fi/liikuntapaakaupunki 

 

Osaajaksi Jyväskylään? 

 

Jyväskylässä on kaikkiaan reilut 60 000 työpaikkaa. Yritysten työpaikkojen lisäys  

on ollut viime vuosina Jyväskylässä Suomen kovinta. Kasvuennuste vuoteen 2030 

mennessä on 8 000–11 000 uutta työpaikkaa.  

 

Suurimmat julkiset työnantajat 

• Jyväskylän kaupunki 

• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

• Jyväskylän yliopisto 

• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

• Puolustusvoimat / Tikkakoski 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 

 

Suurimmat yksityiset työnantajat 

• Keskimaa Osuuskauppa 

• Valmet Oyj 

• K-Ryhmä 

• ISS Palvelut 

• ManPower Group 

• Telia Finland Oyj 

• Keskisuomalainen 

• Are Oy 

 

Jyväskylässä, kuten kaikkialla muuallakin, on tietyillä aloilla osaajapulaa.  

http://www.jyvaskyla.fi/liikuntapaakaupunki


 

Opiskelijoilla on iso mahdollisuus olla osaltaan ratkomassa tätä haastetta Jyväskylässä. 

Tätä varten teemme jatkuvaa yhteistyötä ja kehittämistä oppilaitosten ja työelämän 

kanssa.  

 

Opiskelijana kannattaa pyrkiä tekemään projekti- ynnä muita sellaisia kurssitöitä 

yrityksiin ja muille työnantajille. Ole itse aktiivinen ja hakeudu projektihommiin ja 

harjoitteluihin - näin luot verkostoja! 

 

Jyväskylän kaupunki työnantajana: "Meillä on avoin ja keskusteleva 

työkulttuuri. Kaupunki on moderni ja turvallinen työnantaja ja se mahdollistaa myös 

hyvät ammatilliset kehittymismahdollisuudet. Meitä on noin 7000 työntekijää, joista 

suurin osa työskentelee sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa. Kaupunki tarjoaa kuitenkin monipuolisia tehtäviä aina arkkitehdistä 

yritysneuvojaan." 

 Lue lisää kaupungin vapaista työpaikoista täältä.  

 

Viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija, Matti Hardén, Lapin AMK: ”Jyväskylän 

kaupungin harjoittelijana osaamiseeni luotetaan ja pääsen tekemään oikeita töitä.” 

 

Osallisuudella luodaan kaikille yhteistä ja kestävää kaupunkia 

 

Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat ovat kaupungille tärkein voimavara. Jyväskylässä 

asukkaiden osallistaminen on osa kaupungin toimintaa monessa kohdassa. 

 

Toivomme opiskelijoiden liittyvän osaksi jyväskyläläisten porukkaa ja vaikuttavan sekä 

kehittävän kaupunkia. Meneillään oleviin osallisuuden ja vaikuttamisen paikkoihin voi 

tutustua internetosoitteessa www.jyvaskyla.fi/osallistu. 

http://www.jyvaskyla.fi/tyollisyys/avoimet_tyopaikat
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu


  

Lisäksi teemme säännöllistä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa mm. 

opiskelijayhteistyöryhmän kautta. 

 

Kaupungille on myös tärkeää kasvaa. Kestävän kasvun edellytys on 

ympäristövastuullisuus. Jyväskyläläisittäin terminä käytetään usein 

resurssiviisautta. Resurssien viisas käyttö tarkoittaa muun muassa tiiviin ja yhtenäisen 

kaupungin suunnittelua ja rakentamista sekä kestävän liikkumisen mahdollistamista ja 

siihen kannustamista. Kaupungin tavoitteena on tehdä fiksuja hankintoja sekä edistää 

resurssiviisasta liiketoimintaa. Käytännön esimerkkejä resurssiviisaudesta ovat 

biokaasukäyttöiset bussit, yhteiskäyttöautot ja hävikkilounasjakelu. 

 

Oppia ikä kaikki? 

 

Jyväskylässä arvostetaan sivistystä ja oppimista. Meillä oppiminen on jatkuvaa. Itsensä 

kehittämiseen on lukuisia mahdollisuuksia niin päätoimisen opiskelun ohessa kuin myös 

varsinaisen opiskeluajan jälkeen. Muista myös elämänkokemus opettaa!  

 

Vapaan sivistystyön ja oman osaamisen laajentamisen mahdollisuuksia:  

• Kansalaisopisto 

• Jyvälä  

• Avoin yliopisto 

• Kesäyliopisto 

• Avoin JAMK 

• Ikääntyneiden yliopisto 

• Gradian aikuisopinnot 

https://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto
https://jyvala.fi/
https://www.avoin.jyu.fi/fi
https://kesayo.jyu.fi/fi
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/
https://kesayo.jyu.fi/fi/ikaantyvienyliopisto
https://www.gradia.fi/oppimaan
https://www.gradia.fi/oppimaan


Koulutus arvossaan 

 

Jyväskylässä arvostetaan koulua ja koulutusta. Kaupunki on tunnettu suomenkielisen 

opetuksen ja oppimisen keskuksena. Jyväskyläläiset ovat myös koulutettua väkeä: 

joka kolmannella on korkeakoulututkinto. 

 

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä 

muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia. Voidaankin hyvällä syyllä 

sanoa, että Jyväskylän pätevä, kokenut ja pitkälle koulutettu opetushenkilöstö on Suomen 

huippua. 

 

Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä – myös koulutuksessa. Perusopetuksessa 

hyödynnetään monimuotoisia oppimisympäristöjä, uusinta opetusteknologiaa ja 

osallistavan oppimisen menetelmiä. 

 

Suositut oppilaitokset  

• 4 korkeakoulua: JYU, JAMK, HUMAK ja Ilmasotakoulu  

• Oppilaitokset pärjäävät vuosittain hyvin hakijakilpailussa 

• Yliopiston kärkialat 

• JAMKin vahvuusalat 

• Suosittu kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa: 3600 kansainvälistä 

opiskelijaa 

• Edufutura-yhteistyö: ristiinopiskelumahdollisuuksia Jyväskylän yliopiston, 

JAMKin ja Gradian opiskelijoille. 

 

Opiskelijan asuminen ja arki 

 

http://www.jyu.fi/
http://www.jamk.fi/
https://www.humak.fi/humak/alueyksikot/jyvaskyla-humak/
https://ilmavoimat.fi/ilmasotakoulu
https://ilmavoimat.fi/ilmasotakoulu
https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-profiili/painoalat
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/vahvuusalat/


Jyväskylässä opiskelijan arki on oikeasti helppoa. Keskustassa on paljon hyviä opiskelija-

asuntoja ja uusia rakentuu koko ajan. Keskustan tuntumassa ovat myös monet 

oppilaitokset kuten yliopiston historiallinen kampusalue sekä Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu.  

 

• Fiksu arkiliikkuminen tapahtuu pyörällä, linkillä, kimppakyydillä tai vaikkapa 

yhteiskäyttöautolla. Kaupunki on näppärän kokoinen, ehdit perille useimmiten 

vartissa. 

• Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS) tarjoaa solu-, yksiö- ja 

perheasuntoja. JYY puolestaan tarjoaa asumisratkaisuja yliopisto-opiskelijoille.  

• Kaupungin ja yksityisten vuokra-asuntojen välittäjiä löydät internetosoitteesta 

www.jyvaskyla.fi/asuminen/vuokra-asunnot. 

• Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kyytiin pääset helpoiten sähköisen 

reittioppaan avulla. 

 

Jyväskylän kävelykatu on kaupungin keskipiste. Sen varrella sijaitsee paljon ravintoloita, 

kahviloita ja erikoisliikkeitä. Keskustan lisäksi palveluja on tarjolla niin aluekeskuksissa 

kuin isoimmissa kauppakeskittymissäkin, kuten Keljossa, Seppälässä ja Palokassa. Lue 

lisää keskustan palveluista internetosoitteesta www.jyvaskylansydamessa.fi. 

 

Hintatasoltaan Jyväskylä on varsin kohtuullinen asuinkaupunki. 

 

Hyödynnä huokeat opiskelijahinnat! 

 

Jyväskylän kaupunki tarjoaa opiskelijoille alennusta useista eri palveluista. Katso ainakin 

nämä:  

• Liikuntapalveluiden ylläpitämät liikuntapaikat ja alennukset: jyvaskyla.fi/liikunta  

http://www.jyvaskyla.fi/asuminen/vuokra-asunnot
https://jyvaskyla.digitransit.fi/
http://www.jyvaskylansydamessa.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/liikunta


• Jyväskylän Sinfonian konserttiliput 12€. Kamari- ja päiväkonsertit 7€: 

jyvaskylasinfonia.fi/ 

• Kaupunginteatterilta alennusta kaikkiin lippuihin: 

jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/liput 

• Kaupungin museoista alennusta opiskelijoille, perjantaisin vapaa pääsy. 

• Joukkoliikenne (Linkki) opiskelijahinnat jyvaskyla.fi/linkki. 

 

Yritysten ajantasaiset edut löydät oman opiskelijayhdistyksen verkkosivuilta: 

• JAMKO: jamko.fi/jasenedut/ 

• JYY: jyy.fi/opiskelijakortti/ 

 

Monet paikalliset yritykset tarjoavat alennusta opiskelijoille. Kysy siis opiskelija-alennusta,  

olitpa sitten kaupoilla, syömässä tai kampaajalla. Muista opiskelijakortti ja lukuvuositarra! 

 

Jyväskylän ja kaupungintalon esittely uusille opiskelijoille  

– virtuaalisesti etänä 

 

Opiskelijakaupunki Jyväskylä haluaa esittäytyä uusille opiskelijoille. Kutsumme uudet 

opiskelijat tutoreineen luoksemme tällä kertaa etänä kaupungintalon sijaan. Tervetuloa 

tutustumaan virtuaalisesti uuden opiskelukaupunkisi palveluihin ja kaupungintaloon 

oman tutorisi johdolla! Ja kirsikkana kakun päällä – osallistujat saavat Jyväskylän 

kaupungin haalarimerkit. 

 

Etätapahtumat pidetään elo-syyskuun vaihteessa 25.8.-26.8. sekä 7.-8.9. Kaikkina päivinä 

on kaksi tilaisuutta: klo 10 ja klo 14 ja ne kestävät 30-60 minuuttia. Vierailuja 

järjestetään sekä englannin- että suomenkielisinä versioina. 

 

https://www.jyvaskylasinfonia.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/liput
https://www.jyvaskyla.fi/linkki
https://www.jamko.fi/jasenedut/
https://www.jamko.fi/jasenedut/
https://www.jamko.fi/jasenedut/
https://jyy.fi/opiskelijakortti/


Tutkintona Jyväskylä -podcast 

 

Opiskelija, mitkä asiat sinua askarruttavat Jyväskylässä? Miten isoihin tai pieniin asioihin 

kaupungissa voi vaikuttaa? Kuinka paljon kaupungin kirstussa on rahaa ja mistä se sinne 

tulee? Entä missä ovat seudun komeimmat luontokohteet? 

 

Tutkintona Jyväskylä -podcast johdattaa sinut tuntemattomille vesille, josta näet 

opiskelukaupunkisi uusin silmin. Tiiviissä 15 minuutin jaksoissa vastauksia pieniin ja 

suuriin kysymyksiin pohtivat ikuiset henkiset opiskelijat Aapeli ja Sakke yhdessä 

Jyväskylän kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle 

omaan opiskelukaupunkiisi! Kuuntele podcast -jaksot. 

Opiskelijakaupunki Jyväskylä –muistilista 

 

Muista ainakin nämä kolme asiaa: 

 

• Kätevä koko ja arjen helppous: Vartissa perille! 

• Suomen suurin opiskelijakaupunki väkilukuun suhteutettuna. 

• Vireä kulttuuritarjonta ja liikuntapääkaupungin lukuisat mahdollisuudet. 

 

Lisää tietoa opiskelijakaupunki Jyväskylästä internetosoitteesta 

www.jyvaskyla.fi/opiskelijakaupunki! 
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