JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO / ILMOITTAUTUMISLOMAKE
SYKSY 2018
Opiskelijaksi ilmoittaudutaan ensisijaisesti verkossa (tämä lomake ei löydy verkosta)
www.kesayo.jyu.fi/ikaantyvienyliopisto Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei tule kysymykseen, voit
ilmoittautua tällä lomakkeella.
KAIKKI OSALLISTUMISMAKSUT paitsi luentojen kertamaksut peritään kunkin kurssin/seminaarin alussa.
Luentosarjan maksaneet saavat Ikääntyvien yliopiston opiskelijakortin, joka toimii ”pääsylippuna”
luennoille.

□
□

Ilmoittaudun Ikääntyvien yliopistoon ensimmäistä kertaa.
Olen ilmoittautunut Ikääntyvien yliopistoon aiemminkin.

HENKILÖTIEDOT (Jos tietosi eivät ole muuttuneet, täytä vain nimi ja syntymäaika)
Sukunimi
Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Syntymäaika

Sukupuoli
(ympyröi)

Lähiosoite (vain muuttuneet tiedot)

Postinumero ja -paikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Eläkkeellä tällä hetkellä (ympyröi) 1
2

Äidinkieli
(ympyröi)

kyllä
ei

1
2

mies
nainen

Ammatti (ennen eläkeikää)

1 suomi
Kansalaisuus
1
2 ruotsi
(ympyröi)
2
3 muu, mikä
KOULUTUSTAUSTA
Yleissivistävä peruskoulutus (ympyröi)
1 Ei yleissivistävää koulutusta
2 Perusaste: peruskoulu, kansakoulu
3 Toinen aste: lukio, ammattikoulu ja –opisto
4 Korkea-aste: yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu

suomi
muu, mikä

LOMAKKEEN PALAUTUS: Luentojen yhteydessä tai postitse osoitteella
Jyväskylän kesäyliopisto, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Lisätietoja saat: www.kesayo.jyu.fi/ikaantyvienyliopisto tai jaana.rossi@jyu.fi / p. 044 760 3738

KÄÄNNÄ!

OSALLISTUMINEN IKIS-OPINTOIHIN SYKSYLLÄ 2018 (RASTITA OSALLISTUMISESI)
___ Maksan koko YLEISLUENTOSARJAN (40 €)
___ Käyn yleisluennoilla kertamaksulla ja maksan käteisellä ovella (8 €/kerta)
___ Maksan koko TERVEYS, HYVINVOINTI JA YMPÄRISTÖ -LUENTOSARJAN (40 €)
___ Käyn terveys, hyvinvointi ja ympäristö -luennoilla kertamaksulla ja maksan käteisellä ovella (8 €/kerta)
SEMINAARIT
___ Elämänkulkukirjoittamisen peruskurssi
___ IKIS-viisaus -filosofiapiiri
___ Kirjoittajaseminaari
___ Klassisen musiikin teemaseminaari
___ Kulinaarinen seminaari: Makuja maailmalta
___ Kulinaarinen seminaari: Vuoden 2018 viinit
___ Kulinaarinen seminaari: Leivotaan saksalaisia jouluherkkuja
___ Kuvataideseminaari: Kuvataiteen historiaa ja nykyaikaa
___ Lukupiiri
___ Miesten piiri
___ Siviilien sota – toinen maailmansota suomalaisten arjessa
___ Senioribändi/The Grand Old Big Band
___ Seniorikuoro
___ Taloustieto - keskustelufoorumi talouskysymyksistä kiinnostuneille
KIELET
___ Englannin kielen keskusteluryhmä
___ Espanjan kielen alkeet
___ Espanjan kielen jatkokurssi
___ Espanjan kielen keskusteluryhmä
___ Italian alkeet – Buongíorno Ikääntyvien yliopisto!
TIETOTEKNIIKKA-, ÄLYPUHELIN- JA TABLETTIKURSSIT
___ Parempia kuvia puhelimella ja tabletilla
___ Kuvat älylaitteesta paperille, Työpaja 1
___ Kuvat älylaitteesta paperille, Työpaja 2
___ Windows 10 –käyttäjän kurssi (Ryhmä1)
___ Windows 10 –käyttäjän kurssi (Ryhmä 2)
___ Älylaitteet arjen… Android-kännykät/ryhmä 1
___ Älylaitteet arjen… Android-kännykät/ryhmä 2

___ Italian alkeisjatko – Italiano pratico
___ Ruotsin kielen ruosteen poisto
___ Saksan kielen keskusteluryhmä
___ Venäjän kielen alkeet
___ Venäjän kielen jatkokurssi

___ Älylaitteet arjen… Applen kännykät ja tabletit
___ Älylaitteet arjen… Android-tabletit
___ Digitaalisen sukututkimuksen kurssi
___ Kuvat järjestykseen ja kuntoon – Google kuvat
___ Kotisivujen sekä blogin teko
___ Kuvat kirjaksi
___ Pilvipalvelut käytännössä
___ Tutortoiminta - ilmoittaudu tutoriksi

MATKAT, TEATTERIKÄYNNIT SEKÄ MUUT MUKAVAT
Retkien ja teatterikäynnin (Retki Äänekoskelle ja Konnevedelle sekä Päivä Helsingissä ja Kulttimusikaali Hair)
ilmoittautumiset matkailutyöryhmän jäsenille luentojen yhteydessä. Kulttuurimatkalle Tarttoon ja Tallinnaan
ilmoittautumiset Pohjolan Matkaan.
AITIOPAIKKA TAITEESEEN JA KULTTUURIPERINTÖÖN
Taidemuseon tapahtumiin ei tarvitse ilmoittautua.
___ Viiva, tila ja väri. Sakari Laitisen konstruktioita. Opastettu kierros Alvar Aalto –museon Galleriassa.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TUTUKSI
___ Tutustuminen Kortepohjan ylioppilaskylään
___ Vinkkituokio oman kuvakirjan sommitteluun

Päiväys________________________

Allekirjoitus ____________________________________________

KATSO KURSSIEN PERUMISEHDOT LUKUKAUSIOHJELMAN SIVULTA 31-32!

