
Kopokirje 5.11.2020 

Tervehdys syksyisestä Jyväskylästä! Alkusyksy on aloitettu etäopiskelun merkeissä ja 
valitettavasti ainakaan loppua ei näy. Kokoan tähän syksyn tärkeimpiä koulutuspoliittisia 
asioita, millä päästään jouluun saakka! 

Kirjoitusvirheet, palautteet, risut, ruusut voi osoittaa taas tuttuun tapaan sähköpostilla 
osoitteeseen kopo@linkkijkl.fi tai Telegram -viestintäpalvelussa käyttäjälle @haapjari. 

Tässä kirjeessä agendalla mm. Seuraavaa: 
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Uutisia DI-koulutuksesta 
 
DI-koulutusta varten on järjestetty nimikilpailu, missä haetaan uniikkia nimeä Jyväskylässä 
aloittavalle tekniikan koulutukselle. Koulutus tulee hakuun 2021 kevään yhteishaussa ja 
hakukohde on jo nähtävillä Opintopolussa. Koulutukseen haetaan DIA-yhteisvalinnan kautta. 
 
Suoraa lainausta JYU:n sivuilta:  
 
“Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat otetaan tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-koulutuksen 
kandi- ja maisteriohjelmaan. Suorahaku kandidaatin tutkinnon suorittaneille 
DI-maisteriohjelmaan tulee mahdolliseksi loppuvuodesta 2021 Opintopolun kautta. 
 
Tekniikan tohtorikoulutukseen on mahdollista hakea kahdesti vuodessa 
informaatioteknologian tiedekunnan tohtorikoulutuspaikkahakujen yhteydessä.” 
 
Kysy lisää: di-koulutus@jyu.fi 
 

 
 

Lähde: JYU.fi  

https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.38854802568
mailto:di-koulutus@jyu.fi
https://www.jyu.fi/it/fi/opiskelu/diplomi-insinoori


Koronatilanne Jyväskylässä ja Jyväskylän yliopistossa 
 
Yliopisto: 
 
Seuraathan säännöllisesti Jyväskylän yliopiston koronaohjeistusta, mikä on koottu tälle 
sivustolle. 
 
Jyväskylä ja muu Suomi: 
 
Suomen koronatilanne näyttää olevan hieman laskusuunnassa ja pysyvän yllä. THL:n 
ylläpitäämän grafiikan mukaan Suomen ilmaantuvuus on 45,8 - 100 000 asukasta kohden 14 
vuorokauden seurantajaksolla. Keski-Suomessa ilmaantuvuus on kirjoitushetkellä 
(1.11.2020) 37,5. Trendistä voidaan tehdä valitettavasti sellainen johtopäätös, että myös 
keväällä järjestettävä opetus tullaan järjestämään pääsääntöisesti etäopetuksena. Tätä 
tietoa ei ole vahvistettu, mutta suosittelen jokaista henkilökohtaisesti valmistautumaan tähän. 
 
Jyväskylän kaupungin voimassaolevat linjaukset, rajoitukset ja suositukset voi tarkastaa 
täältä: jyvaskyla.fi 
 
Kirjoitushetkellä on voimassa mm. seuraavaa: 

- Laaja maskisuositus julkisissa tiloissa yli 15-vuotiaille. 
- Suositus, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä ainakaan lokakuun aikana 

Jyväskylässä. 
- Suositus, että ryhmäharrastustoiminta järjestetään niin, että osallistujien ja 

seurueiden on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. 
- Suomen hallitus on lisäksi rajoittanut ravintoloiden ja baarien aukioloaikaa. 

Asetuksen mukaan anniskelua saa tehdä enintään puoleenyöhön asti ja ravintolat on 
suljettava viimeistään yhdeltä. On vielä epäselvää miten tämä jatkuu marraskuun 
puolella. 
 

Päivitys 5.11.2020 
- Tänään on tullut viestintäpalveluilta päivitystä, että nykyiset koronarajoitukset ovat 

voimassa ainakin periodin kolme loppuun saakka. 
 
Lähde: JYU.fi THL Jyväskylä.fi  

https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/hyvinvointi/koronavirusohjeistus
https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat
https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/hyvinvointi/koronavirusohjeistus
https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/voimassa-olevat


Jyväskylän yliopiston pääkirjaston remontti 
 
Yliopiston pääkirjaston remontti etenee ilmoitetussa aikataulussa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
pääkirjasto aukeaa jälleen opiskelijoiden käyttöön syksyllä 2021. 
 
Kirjastolle on käynnissä myös nimikilpailu, missä uudistuvalle kirjastorakennukselle haetaan 
nimeä: www.jyu.fi/nimikilpailu 
 
Lähde: JYU.fi  

http://www.jyu.fi/nimikilpailu
https://kirjasto.jyu.fi/ajankohtaista/palvelupisteet-190408


Hyvinvointi 
 
Tämä ei varsinaisesti ole koulutuspoliittista asiaa, mutta koen tärkeäksi nostaa tämän esiin. 
 
Jyväskylän yliopiston Psykologian laitos tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden käyttää 
henkilökohtaisen tuen kanssa Opiskelijan Kompassi -hyvinvointiohjelmaa. 
 
Opiskelijan Kompassi on JYU:n opiskelijoille tarkoitettu ilmainen, verkkopohjainen 
hyvinvointi- ja elämäntaito-ohjelma, joka antaa eväitä, ja työkaluja jaksamiseen ja 
opiskeluun. Opiskelijan Kompassi tarjoaa apua esimerkiksi stressin, mielialan tai 
ahdistuksen käsittelyyn, mutta myös yleisesti elämänhallintaan ja itsetuntemuksen 
parantamiseen. 
 
Tärkeä linkki: Kohtaa Korona, Mistä Apua? Palveluun voi kirjautua yliopiston tunnuksilla ja 
sieltä löytyy esimerkiksi lista hyödyllisistä puhelinnumeroista. 
 
Korkeakoululiikunta järjestää lisäksi aktiivista toimintaa. Toiminnan kautta voi hyödyntää 
muutamia kuntosaleja, alennusta uimahalliin ja osallistua erilaisille kursseille. Palloilutoiminta 
ei ole toistaiseksi vielä käynnissä koronatilanteen vuoksi. 
 
Olethan yhteydessä verkon välityksellä myös muihin linkkareihin! Ainejärjestömme virallinen 
keskustelukanava Telegram:issa on erittäin aktiivinen. Kanavalla keskustelut aaltoilevat 
opiskelun, pelien ja vapaa-ajan välillä. Lisäksi kannattaa ottaa seurantaan ainejärjestömme 
Discord -kanava, missä kokoonnutaan säännöllisen epäsäännöllisesti esimerkiksi 
pelailemaan Among Us:ia tai Party JackBox:ia. 
 
Lähde: Student Life Hyvinvointi 

https://ok.jyu.fi/fi/kohtaa-korona/mista-apua
https://www.korkeakoululiikunta.fi/
https://telegram.me/linkkijkl
https://telegram.me/linkkijkl
https://discord.com/invite/f9c6y97
https://www.jyu.fi/studentlife/hyvinvointi

