Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi
The Intensive course in Finnish language and culture
Yhteystiedot / Contacts
Jyväskylän kesäyliopiston toimisto / Summer University of Jyväskylä Office
Mattilanniemi 2 (Agora - Huone/Room Ag B331)
40014 Jyväskylän yliopisto
Toimisto avoinna pääsääntöisesti/ Office open usually Mon-Fri at 9-14
Infopiste / Info desk
ma-pe / Mon-Fri at 14.00-14.30
C-käytävällä, 2 krs, opetustilojen vieressä / Corridor C, 2nd floor, next to the classrooms
Henkilökunta / Staff
Kurssikoordinaattori / Course coordinator
Annamari Laukkanen
puh. +35844 760 3722
annamari.k.laukkanen@student.jyu.fi
Koulutussuunnittelija / Course planner
Ville Hirvikoski
puh. +35844 760 3728
info-kesayo@jyu.fi
ville.j.t.hirvikoski@student.jyu.fi
Koulutussuunnittelija / Course planner
Kati Koskiniemi
puh. +35844 760 3720
kati.j.koskiniemi@jyu.fi
Vapaa-ajan ohjaajat / Free time instructors
Elina Halonen, +35843 200 2633 (during free time activities)
Aino Karppanen, +35840 4820 520 (during free time activities)
Jutta Loponen
Hätänumero Suomessa / Emergency number in Finland
112

Don’t hesitate to ask, we are here for you!

Yleistä – General information
Oppitunnit / Lessons
Opetusta ma-pe klo 9-14 (15). Opetustilat C-käytävällä, 2 krs (AgC231, AgC232, AgC233, AgC234, AgD211)
Lessons Mon-Fri at 9am-2pm (3pm). Classrooms in corridor C, 2nd fl. (AgC231, AgC232, AgC233, AgC234, AgD211)
Vapaa-ajan ohjelma / Free time programme
Ma-pe iltaisin sekä la-su päivittäin. Lisätietoa päivittäisistä aktiviteeteista infopisteeltä, kansiosta ja
henkilökunnalta.
Mon-Fri evenings and Sat-Sun daily. More info about daily activities from the info desk, from the free time folder
and the staff.
Vapaaehtoinen läksypiiri / Optional and additional study group
Ti/Thu 2.7., Pe/Fri 5.7., Ti/Tue 9.7., To/Thu 11.7., Ti/Tue 16.7., Ke/Wed 17.7.
Oppituntien jälkeen klo 14.15-15.15. Varaathan paikkasi etukäteen infopisteellä!
After lessons at 14.15-15.15. Book your place in advance at info desk!
IT-luokat / IT-classrooms, Agora, corridor B, 1st/2nd floor, lakeside
It-luokat ovat kurssilaisten käytettävissä ma-pe klo 8-16. Tarvitset JYU käyttäjätunnuksen ja salasanan
kirjautuaksesi tietokoneille -> pyydä kurssihenkilökunnalta.
Available for the use of intensive course participants Mon-Fri at 8-16. You need JYU user name and password to log
on to the computers -> ask the course staff for these.

Lähipäivien tärkeimmät – Important in the next few days
Tervetuloilta – Welcoming evening 2.7. klo 17-21 (Part of the course programme!)
Jyväskylän kristillinen koulu, Voionmaankatu 18, 40700 Jyväskylä
Sisältö: Tervetuloilta sisältää rentoa yhdessäoloa ja tutustumista muihin kurssilaisiin. Illan aikana valmistetaan
suomalaisia ruokia.
Programme: The welcoming evening is all about getting to know the other course participants in a laid-back
atmosphere. During the evening, we will be making traditional Finnish dishes and spend time with other engaging
activities.
Pyörät / Bicycles pick-up 1.7. klo 16.15
Etukäteen varatut pyörät noudetaan yhdessä maanantaina. Lähtö Agoralta (Meeting point) klo 16.15! Ota mukaan
vuokrahinta (50€/pyörä/kolme viikkoa).
Bicycles, that have been reserved beforehand (questionnaire), can be picked up from the store on Monday 1.7.
We’ll leave together from Agora (Meeting point) at 4:15pm!
Please take the renting fee with you (50€/bicycle/three weeks).
Kiireelliset ilmoittautumiset / Urgent free time sign-ups, TODAY!
Ilmoittauduthan pikaisesti seuraaviin / Register yourself as soon as possible for the following activities:
 Tervetuloilta 2.7. / Welcoming evening 2.7.
 Saunailta / Sauna evening in Mankola, 3.7.
 Vastaanotto kaupungintalolla ja Alvar Aalto –teemainen bussiajelu / The town hall reception and Alvar
Aalto themed bus tour 4.7.
 Kokkola & Toholampi –matka / trip 6.-7.7.

Vapaa-ajan ohjelman ohjeita – Free time programme guidelines
Kaikki vapaa-ajan aktiviteetit kurssin aikana ovat vapaaehtoisia, mutta suosittelemme mahdollisimman moneen
osallistumista, jotta saat kurssista kaiken irti!
Mikäli sinulla on kiinnostusta muihin, itseäsi kiinnostaviin nähtävyyksiin tai aktiviteettehin, voit kysyä niistä aina
infopisteeltä. Autamme mielellämme esimerkiksi bussi- ja juna-aikataulujen kanssa, jos haluat matkustaa johonkin
toiseen kaupunkiin.
Kurssin aikana Jyväskylässä on monia tapahtumia jotka eivät mahtuneet kurssin aikatauluun, mutta jos aikaa on,
niissä kannattaa käydä. Esimerkkejä tapahtumista Jyväskylässä ja lähiseudulla löydät infopisteeltä!
All free time activities are voluntary but we recommend taking part in as many as possible to make the most of the
course!
In case you’re interested in sights or activities outside of our free time programme, you can always ask us about
them at the info desk. We’re happy to help with e.g. bus and train schedules, if you would be interested in visiting a
another city.
During the course there are many events in Jyväskylä, which did not fit in the schedule, but if you have time they’re
definitely worth experiencing. Examples of events in and near Jyväskylä can be found at the info desk!
Ilmoittautuminen / Signing up
Aktiviteetteihin ilmoittaudutaan kirjoittamalla nimi listaan. Listat löytyvät infopisteeltä ja niissä on mainittuna
viimeinen ilmoittautumispäivä. Ilmoittauduthan ajoissa!
You can sign up to an activity by writing your name on a list. These lists are found at the info desk in Agora and they
also include the deadline for signing up. Make sure to sign up on time!
Maksaminen / Paying
Yleisesti ottaen aktiviteetit maksetaan infopisteellä kurssisihteerille käteisellä, mutta jotkin maksetaan vasta paikan
päällä (näistä maininta tapahtuman omalla sivulla).
In general you pay for the activities with cash to the course coordinator at the info desk. Some activities are paid at
the venues (these are mentioned on the activities’ respective pages).
Peruminen / Cancellation
Jos olet ilmoittautunut johonkin aktiviteettiin, mutta et pääsekään mukaan, muistathan ilmoittaa ajoissa
kurssisihteerille.
If you have signed up for an activity, but are not able to go, please notify the course coordinator as soon as
possible.

