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EduFutura 
Jyväskylä esittäytyy

EduFutura on oppimisen uudistaja. 
Miten kolmen oppilaitoksen 
opinnot sovitetaan yhteen?

Jyväskylän Yritystehtaalla  
unelmista todeksi. 
Innostamme oppilaitosten 
opiskelijoita, tutkijoita ja 
henkilökuntaa yrittäjyyteen.

Astetta korkeammalle ja kasvatus- 
ja koulutusalan opetushenkilöstön 
johtajuusosaaminen. Esittelyssä 
EduFutura-hankkeet.

Suomalainen musiikkikampus 
uudistuu. Laajennuksen 
ansiosta musiikkikampuksen 
asema johtavana musiikin 
ja soveltavan taiteen 
kehittämisyhteisönä 
vahvistuu entisestään. 
Uponnut kaupunki on 
musiikkikampuksen 
suurtuotanto.

SHARING THE KNOWLEDGE – 
EduFutura Jyväskylän uutisia.

EduFutura Sport Path liittää 
yhteen oppilaitosten ja 
koulutusasteiden käytänteet 
ja muodostaa sujuvan 
urheilijan polun.

Mitä Edua? EduFutura-johtajat 
kertovat. Jyväskylä on vetovoimainen 
korkean osaamisen koulutuskaupunki.

EduFuturan sydän sykkii 
opiskelijan tahdissa. 
EduFutura kaipaa 
rohkeutta etääntyä 
perinteisistä rakenteista, 
kirjoittaa professori 
emeritus Jouni Välijärvi.
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EduFutura Jyväskylä on 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän 
yliopiston yhteinen, ainulaatuinen oppimisen, 

tutkimisen ja kehittämisen yhteisö.

EduFutura Magazinen toimitti 
EduFutura Jyväskylän viestintä 
Tiina Riuttanen.
 

Mitä Edua? Yhteistyö monen 
eri toimijan kesken synnyttää 
paljon ideoita, joita on ilo päästä 
toteuttamaan käytännössä.

EduFutura Magazine
Julkaisija: EduFutura Jyväskylän viestintä
Kannessa: Kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen Jyväskylän 
yliopisto, kehittämisjohtaja Anu Tokila Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä Gradia, opiskelijat Mikael 
Minkkinen ja Emmi Rauhamäki.
Kuvat: Tero Takalo-Eskola/Terotemedia 
Taitto: Jarkko Lemetyinen/Katse Design
Paperi: G-Print
Paino: Gradian paino- ja tulostuspalvelut
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Jyväskylän  
ammatti-

korkeakoulu

opiskelijoita 

8 500

Jyväskylän 
yliopisto

opiskelijoita 

14 000

EduFutura-
oppilaitosten 
henkilökunta

yhteensä 

4 300

Jyväskylässä 
on yli 42 000 
opiskelijaa.

Oppilaitoksissamme vastataan 
muuttuvan maailman vaatimuk-
siin kehittämällä yhteistyös-
sä pedagogiikkaa ja ottamalla 
huomioon opiskelijan yksilölli-
set tarpeet. Yhdistämällä toisen 
asteen ja korkeakoulutuksen 
yhdeksi suureksi osaamiskes-
kittymäksi EduFutura Jyväskylä 
pystyy tarjoamaan monipuo-
lisia opintopolkuja ja parasta 
suomalaista pedagogiikkaa.

Opiskelijalle rakennetaan laa-
dukas opintopolku joustavasti, 
kun 

• varmistamme sujuvat siir-
tymiset ja osaamisen tun-
nistamisen eri koulutusas-
teiden välillä

• parannamme opiskelijoi-
den ohjausta ja tukitoimia

• järjestämme yhteisiä tiloja 
ja yhteisiä asiantuntijoita 

• karsimme päällekkäistä 
koulutusta

KÄRKIALAT

• Oppimisen uudistaminen
• Terveys, kuntoutus, 

hyvinvointi ja liikunta
• Yrittäjyys ja liiketalous 
• Suomalainen 

musiikkikampus

• Soveltava 
kyberturvallisuus ja ICT

• Koulutusvienti
• Biotalous

EduFutura JYVÄSKYLÄ 

• Tutkimuksen, koulutuksen 
ja innovoinnin edelläkävijä.

•  Oppimisen uudistaja, 
laadukkaan koulutuksen 
tarjoaja.

• Vastaa työelämän ja 
osaamistarpeiden 
muutokseen sekä  
edistää yrittäjyyttä.

• Edistää osaamisen 
jakamista ja suomalaisen 
koulutuksen kansainvälistä 
vetovoimaa.

• Koulutusviennin 
edelläkävijä jo vuodesta 
2010 lähtien EduCluster 
Finland Oy:n kautta.

ammatillisessa 
koulutuksessa 

20 000
lukioissa 

3 300

Jyväskylän 
koulutus kunta yhtymä 

Gradia

3
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Mitä 
Edua? 
EduFutura Jyväskylä on ainutlaatui-
nen koulutus- ja tutkimusyhteisö. 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän 
yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen 
ja Jyväskylän koulutuskuntayhty-
mä Gradian johtaja Vesa Saarikoski 
kertovat, miten EduFutura-yhteisö 
sai alkunsa ja mitä yhteistyö on an-
tanut oppilaitoksille.

1 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jy-
väskylän yliopisto ja Jyväskylän koulu-
tuskuntayhtymä Gradia allekirjoittivat 

maaliskuussa 2016 sopimuksen oppimisen, 
tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskit-
tymäyhteistyöstä Jyväskylässä (EduFutura). 
Millainen askel se oli oppilaitosten yhteistyön 
kehittämisessä?
Merkittävä! Jyväskylän yliopisto ja JAMK olivat 
tehneet yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan ja 
EduFutura merkitsi uutta ulottuvuutta tässä 
yhteistyössä. Uuden yhteistyön kautta saatiin 
konkreettista toimintaa ”Graniitti hikoilee”- sel-
vityksessä vuonna 2016 esitetyille pyrkimyksille 
ja tavoitteille.

2 Millaiset tavoitteet 
EduFuturalle asetet-
tiin?

Joustavat opintopolut toiselta 
asteelta korkeakouluihin ja 
korkeakoulujen välille, parem-
mat ristiinopiskelumahdolli-
suudet opiskelijoille, strategi-
sen vuoropuhelun lisääminen 
sekä oppilaitospohjaisen 
yrittäjyyden vahvistaminen.

3 Miten EduFutura on 
tiivistänyt yhteistyötä 
Jyväskylän korkeakoulujen 

ja toisen asteen opetuksen välillä? 
Yhteistyö Gradian ja JAMKin välillä on eden-
nyt hyvin joustavien opintopolkujen osalta. 
Yhteistyö korkeakoulujen välillä vaihtelee tie-
dekunnittain. Matemaattis-luonnontieteellinen 
ja Liikuntatieteellinen tiedekunta ovat olleet 
päänavaajia korkeakouluyhteistyössä. Suoma-
lainen musiikkikampus on EduFutura-yhteis-
työn lippulaiva.

4 
Mitä EduFutura-yhteistyö on antanut 
Jyväskylän ammattikorkeakoululle?
Hyvän keskusteluyhteyden ja vuoropu-

helun yliopiston ja Gradian johdon kanssa. 
Myös opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on 
tunnistanut EduFutura-yhteistyön, ja sillä on 
ollut positiivinen vaikutus JAMKin saamaan 
strategiarahoitukseen.

J Y V Ä S K Y L Ä N  A M M A T T I K O R K E A K O U L U N 
R E H T O R I  J U S S I  H A LT T U N E N

4
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EduFutura Jyväskylä luo mahdol-
lisuuksia yksilöllisille ja jous-
taville opintopoluille. Miten se 
näkyy opiskelijalle?
Yksi EduFuturan tärkeimmistä 
tavoitteista on mahdollistaa ja 
lisätä ristiinopiskelua kolmen 
EduFutura-oppilaitoksen välillä. 
Näin opiskelija saa mahdollisuu-
den rakentaa yksilöllisen opin-
topolun, joka palvelee entistä 
paremmin hänen osaamistarpei-
taan, kiinnostuksen kohteitaan ja 
tulevaisuuden suunnitelmiaan. 
Käytännössä ristiinopiskelu tulee 
mahdolliseksi oppilaitosten 
yhteisen opetussuunnitelma-
työn kautta, jossa rakennetaan 
yhteisiä opintokokonaisuuksia 
ja lisätään mahdollisuuksia suo-
rittaa opintoja muissa EduFutu-
ra-oppilaitoksissa. Opiskelijalle 
tämä näkyy entistä laajempana ja 
joustavampana opintotarjontana.

EduFutura Jyväskylä on pedago-
giikan kehittäjä ja suunnannäyt-
täjä. Miten muuten Oppimisen 
uudistamisen kärkitiimi tukee 
EduFuturan tavoitteita?
Oppimisen uudistamisen kärki-
tiimin tärkein tehtävä on tukea 
EduFutura-oppilaitosten yhteis-
tä opetussuunnitelmatyötä ja 
mahdollistaa ristiinopiskelu sekä 
yksilölliset ja joustavat opintopo-
lut. Kärkitiimin työssä EduFuturan 
strategiset tavoitteet muuttavat 
käytännön tavoitteiksi ja teoiksi.

Opetussuunnitelmatyön 
lisäksi Oppimisen uudistamisen 
toimialaan kuuluu myös suju-
vat siirtymät toiselta asteelta 
korkea-asteelle, jotta lukiosta 
ja ammatillisista opinnoista 
voisi helpommin jatkaa opiske-
lua ammattikorkeakoulussa tai 
yliopistossa. 

On myös tärkeää, että opis-
kelijat osallistuvat aktiivisesti 
kehittämistyöhön.

EduFutura-oppilaitokset ja 
Jyväskylän kaupunki ovat 
Urheiluakatemian pääkumppa-
neita. Miten EduFutura-oppilai-
toksissa urheilija voi yhdistää 
tavoitteellisen harjoittelun ja 
opiskelun?
Liikuntapääkaupunki Jyväskylä 
tarjoaa urheilijalle erinomai-
set mahdollisuudet yhdistää 
laadukas eteneminen opinnoissa 
ja samaan aikaan oman urhei-
lijan uran yhdistämisen. Tämä 
tarkoittaa joustavuutta ja tukea 
opintoihin, arjen sujuvuutta, 
korkeatasoista valmennusta ja 
erinomaisia olosuhteita har-
joitteluun, opiskeleepa urheilija 
liikunta- tai urheilulukiossa, 
ammatillisessa koulutuksessa tai 
perusopetuksen parissa. 

Jyväskylän yliopiston liikunta-
tieteellisen tiedekunnan, Kilpa- ja 
huippu-urheilun tutkimuskeskuk-
sen (KIHU) ja muiden Jyväskylän 
organisaatioiden osaaminen on 
välillisesti jokaisen täällä opiske-
levan urheilijan käytössä. Oman 
urheilu-uran lisäksi Jyväskylä tar-
joaa erinomaiset mahdollisuudet 
valmistua liikunnan, hyvinvoinnin 
ja kuntoutuksen ammatteihin. 
EduFuturassa on yhä laajenevat 
mahdollisuudet erilaisiin amma-
tillisiin ja korkea-asteen tutkin-
toihin liikunnan aloilla.

Mitä EduFutura-yhteistyö on 
antanut Jyväskylän yliopistolle?
Jyväskylän yliopistolla on yh-
teistyön myötä Suomen parhaat 
kumppanit. Gradia ja JAMK ovat 
valtakunnallisestikin vetovoi-
maisia ja erittäin arvostettuja 
toimijoita ja muodostamme yh-
teistyön, jossa mukana on toinen 
aste ja molemmat korkea-asteen 
oppilaitokset tasavertaisina 
kumppaneina. Tällaista ei ole 
muualla Suomessa. Samalla kun 
suomalainen koulutusjärjestelmä 
on murroksessa, voimme yhdes-
sä kehittää ja tutkia läpi elämän 
rakentuvaa eheää oppijan pol-
kua, siirtymiä asteelta toiselle ja 
esimerkiksi ohjausta. 

Myös Jyväskylän kaupunki on 
tärkeä kumppani, kun kehitämme 
tutkimusperusteisesti varhais- ja 
perusopetuksen toimintamalleja 
ja opettajien koulutusta. Opiske-
lijoille tärkeimpiä seikkoja valita 
opiskelupaikka ovat paikkakunta 
ja monipuolinen tarjonta. EduFu-
tura-yhteistyö lisää kaikissa 
oppilaitoksissa mahdollisuuksia 
yhä mielenkiintoisimpiin opinto-
kokonaisuuksiin. Aktiivisten opis-
kelijoidemme yhteistyön kautta 
muodostuu vireää opiskelijaelä-
mää kaupungissa, jossa lähes 
joka kolmas asukas on opiskelija. 

1

2

3 4
J Y V Ä S K Y L Ä N  Y L I O P I S T O N 

R E H T O R I  K E I J O  H Ä M Ä L Ä I N E N
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J Y V Ä S K Y L Ä N  K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä 
G R A D I A N  J O H T A J A  V E S A  S A A R I K O S K I

Lukiolaki uudistuu ja velvoittaa 
lukiot ja korkeakoulut yhteis-
työhön. Miten EduFutura tukee 
lukioiden ja korkeakoulujen 
yhteistyötä Jyväskylässä?
Lukiot kuten eivät ammatilliset 
oppilaitoksetkaan ole irrallisia 
koulutusjärjestelmästä ja yhteis-
kunnasta. EduFuturan tavoite 
on antaa toisen asteen opiske-
lijoille monipuolinen näkymä 
korkeakoulutukseen ja rakentaa 
konkreettisia opintopolkuja. 
Soveltuvin osin voidaan myös 
lomittaa lukio-opetusta korkea-
kouluopetukseen.

1
Yrittäjyys ja liiketalouden 
kehittäminen on yksi EduFutura 
Jyväskylän kärkialoista. Kuinka 
EduFuturassa voi opiskella yrit-
täjyyttä yli oppilaitosrajojen? 
Oppilaitosten ja Jyväskylän 
kaupungin yhteinen Jyväskylän 
Yritystehdas Oy luo käytännön 
toimintamahdollisuudet yrittä-
jyyskasvatuksen ja yrittäjyyden 
edistämiseen. Viime kädessä on 
kysymys opiskelijoiden oman 
osaamisen tunnistamisesta, 
innovaatioista ja yhteistyöstä. 
Näissä ulottuvuuksissa oppi-
laitosrajat eivät ole esteitä, 
ja EduFuturan lähtökohta on 
yrittäjyyden yhteinen kannus-
taminen ja yhteisen tekemisen 
tilan vahvistaminen.

2

EduFutura-yhteistyö on myös 
yhteisiä tilaratkaisuja, kuten 
Suomalainen musiikkikampus. 
Millaista etua näistä on oppi-
laitoksille, henkilökunnalle ja 
opiskelijoille?
Yhteiset tila- ja kampusratkaisut 
ovat ennen muuta toiminnalli-
sia. Esimerkiksi musiikkikampus 
kokoaa yhteen merkittävän 
alan keskittymän ja on erillistä 
toimintaa luovempi ja monipuo-
lisempi kokonaisuus. Mahdolli-
suudet tehdä musiikkia, tanssia 
ja muuta kulttuuria paranevat. 
Musiikkikampuksen toiminnas-
sa toteutuu myös opiskelun 
yhdistäminen korkeatasoiseen 
tutkimukseen.

3

Mitä EduFutura-yhteistyö on 
antanut Jyväskylän koulutus-
kuntayhtymä Gradialle?
Yhteistyö on vahvistanut Gradian 
koulutuksen perustehtävää 
syventämällä vuorovaikutusta 
ammattikorkeakoulutukseen ja 
yliopistokoulutukseen, joissa 
merkittävä osa toisen asteen 
opiskelijoista jatkaa opintojaan. 
Yhteistyö antaa Gradialle vahvan 
perustan sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti vaikuttavaan 
koulutuksen kehittämiseen.

4

6
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T I M O  K O I V I S T O , 
J Y V Ä S K Y L Ä N  K A U P U N G I N J O H T A J A

Ajassa elävää 
sivistystä ja 
jatkuvaa liikettä

Nuorekas ja eläväinen 
Jyväskylä on kasvava 
ja kansainvälisesti 
arvostettu koulutuk-

sen ja osaamisen kaupunki. 
Elinvoimamme nousee ajassa 
elävästä sivistyksestä. Sivistys, 
suvaitsevaisuus ja yhteistyökyky 
luovat ainutlaatuisen perustan 
kaupunkilaisten elämänlaadul-
le, yritystoiminnalle ja tutki-
mukselle. Jyväskylä on hyvin-
voinnin suunnannäyttäjä, jonka 
avoimista toimintatavoista ja 
raikkaasta ajattelusta otetaan 
mallia, myös kansainvälisesti. 
EduFutura-yhteistyö on tästä oi-
vallinen esimerkki.

Jyväskylä on opiskelijakau-
punki. Jyväskylässä on hyvät 
palvelut, joissa työskentelee 
korkeasti koulutettuja ammat-
tilaisia. Kaupungistuminen ja 
alueiden välinen kilpailu haas-
taa meitä vahvistamaan veto- ja 
pitovoimaamme. Oppilaitokset 
ovat laadukkaita, ja Jyväskyläs-
sä on erinomaiset asumisen ja 
viihtymisen edellytykset. Va-
paa-ajan, kulttuurin ja liikun-
nan harrastusmahdollisuudet 
ovat monipuoliset ja valmisteil-
la oleva kulttuurin ja keskus-
ta-alueen kehitysprosessi elä-
vöittää erinomaisesti tarjontaa. 
Nuoret pitävät tärkeänä myös 
vastuullisuutta, ja se on mo-
nin tavoin mukana kaupungin 
resurssiviisausohjelmassa. 

Luonnollisesti 42 000 opis-
kelijasta merkittävä osa siir-
tyy työelämään muualle kuin 
Jyväskylään. Kaupungin, oppi-
laitosten ja yrityselämän yhtei-
nen haaste on ratkaista, miten 
saamme yhä useamman valmis-
tuvan opiskelijan kiinnittymään 
jo opiskeluaikanaan alueem-
me työelämään ja perustamaan 
myös yrityksiä. Yrittäjyys- ja 
työelämäopinnot ja Yritys-
tehtaan työ ovat ensiarvoisen 
tärkeitä, mutta sujuva toimin-
tamalli vielä puuttuu. Tämä 
on tärkeä yhteistehtävä myös 
EduFuturan kanssa.

Jyväskylä on Suomen lii-
kuntapääkaupunki. Alan 
huippuosaaminen sijaitsee 
Jyväskylässä ja yhteistyö 

”paras paikka opiskella ja tree-
nata” -teemalla etenee hienosti. 
Liikuntapääkaupunki on laaja 
kokonaisuus arkiliikunnasta 
huippu-urheiluun ja lasten hy-
vinvoinnista alan kongresseihin 
ja suurtapahtumiin. Kaupunki 
edistää liikuntaan, terveyteen 
ja hyvinvointiin liittyviä asioita 
monella eri tasolla. 

Hippos2020-hankkeen tavoit-
teena on rakentaa Jyväskylään 
kansainvälisesti ainutlaatui-
nen keskittymä, joka yhdis-
tää liikunnan, urheilun, ter-
veyden edistämisen ja tutki-
muksen sekä tuotekehityksen. 

Hippos2020-hanke 
sai juuri vahvan val-
takunnallisen tuen 
valtion rahoituk-
sen saamiseksi. 
Olympiakomitea 
luonnehtii Hip-
pos-hanketta 
laajuutensa ja 
monilajisuuten-
sa takia ainutlaa-
tuiseksi liikuntapaik-
kahankkeeksi, jonka 
erityispiirteenä on 
osaamiskeskittymä eli 
Kilpa- ja huippu-ur-
heilun tutkimuskes-
kus, alueen oppilai-
tokset ja Jyväskylän 
Urheiluakatemia. 
Hanke on tärkeä koko 
Suomelle ja kansain-
välisesti ainutlaatui-
nen. Rakentaminen 
alkanee syksyllä 2020.

Jyväskylä on sydä-
men ja älyn kaupun-
ki. Tehdään yhdes-
sä rohkeita tekoja ja 
ajatellaan raikkaasti. 
Tartutaan ideoihin ja 
toimitaan kunnianhi-
moisesti mutta samal-
la hyväntuulisesti. Py-
sytään liikkeellä – lii-
kutaan ja saadaan asioita 
liikkeelle – ratkotaan arjen on-
gelmia ja lisätään hyvinvointia. 7
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EduFuturan sydän sykkii opiskelijoille. Opiskelijoiden 
mahdollisuudet ja halu valita toisten oppilaitosten 
tarjonnasta ovat EduFuturan onnistumisen tärkeimmät 
mittarit. Mahdollisuudet oppilaitosten rajat ylittävään 
opiskeluun syntyvät opettajien asenteista ja valmiudesta 
keskinäiseen yhteistyöhön.

Jyväskylä vastaa osaamisen 
ja työelämän muutosvaatei-
siin toisin kuin muut suoma-
laiset korkeakoulukaupun-

git. Olemassa olevia rakenteita 
ja hallintoa ei ole välttämätöntä 
romuttaa muutoksessa. Vahvaa 
humanistista perintöään ar-
vostaen Suomen Ateena uskoo 
ihmisten haluun ja kykyyn uu-
distua ilman ulkois ta pakkoa. 
Rakenteet muuttuvat tarvittaes-
sa myöhemmin, mikäli uudistu-
va toiminta sitä edellyttää.
  
EduFutura Jyväskylä mahdollis-
taa asiantuntijuuden hyödyntä-
misen yli oppilaitosten rajojen 
luomalla tälle yhtenäiset puit-
teet ja pelisäännöt. Opiskeli-
joita ja opettajia rohkaistaan ja 
tuetaan uudistamaan työtään 
muuttuvat osaamisvaateet huo-
mioon ottaen ja niitä kriittisesti 
arvioiden. Jakamalla ja yhdistä-
mällä toinen toistensa kehittä-
mää pedagogiikkaa kolme op-
pilaitosta voivat vastata uusiin 
koulutustarpeisiin joustavasti ja 
laadukkaasti. Asiantuntijuuden 
vaihdanta vapauttaa opettajil-
le myös aikaa paneutua oman 
osaamisensa vahvistamiseen 

esimerkiksi keskittymällä 
tutkimukseen. 

EduFuturan valitsema tie nuor-
ten opiskelumahdollisuuksien 
laajentamiseen ei ole helppo. 
Kaikki nuoret eivät ole auto-
mattisesti valmiita ottamaan 
harteilleen kattavaa vastuu-
ta opiskelustaan ja työuransa 
suunnittelusta. Usein paljon 
houkuttelevampaa on seurata 
valmista opintopolkua koh-

den oletettua ammattia. Moni 
opettaja puolestaan kysyy, voi-
ko toisen oppilaitoksen opetus 

koskaan olla yhtä laadukasta 
kuin omani.

Koulutus on perinteisesti ra-
kennettu kiinteiden koulutus-
ohjelmien varaan. Opinpolku on 
edennyt lineaarisesti yleisten 
tiedollisten valmiuksien omak-
sumisesta kohden spesifiä am-
matillista osaamista. Oppimisen 
tavoitteet ja sisällöt on kirjattu 
valmiina opetussuunnitelmiin ja 
oppimateriaaleihin. Näitä seu-

raamalla oppijan on edellytetty 
valmistuvan työhön. 

OPISKELIJOILLE TULEE 
ANTAA TILAA UNELMOIDA 

JA TOIMIA OMAN 
TULEVAISUUTENSA 
RAKENTAMISEKSI, 

YHDESSÄ OPPILAITOSTEN 
ASIANTUNTIJOIDEN 

KANSSA.

EduFuturan sydän 
sykkii opiskelijoille
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Teknologia muuttaa yhä no-
peammin työelämän osaamis-
tarpeita ja käsitystämme tie-
dosta. Koulutusohjelmissa on 
entistä vaikeampi ennakoida 
niitä spesifejä tietoja ja taitoja, 
joita opiskelija vuosien päästä 
työssään tarvitsee. Ammatteja 
katoaa ja uusia syntyy kiihty-
vällä vauhdilla. Uudet amma-
tit asettautuvat vain harvoin 
perinteisten koulutusalojen ja 
-tasojen rakenteisiin, jolloin 
tarvitaan aiempien ohjelmien 
uudenlaisia yhdistelmiä. 

Tieto syntyy ja kehittyy 
ihmisten sosiaalisessa 
kanssakäymisessä. Tieto 
on eräänlainen verkosto, 

joka elää ja muuttuu ihmisten 
keskinäisessä vuorovaikutuk-
sessa. Tutkimus osaltaan uudis-
taa sitä jatkuvasti. Teknologian 
uudet sovellukset määrittävät 
lakkaamatta uusiksi olemas-
sa olevan tiedon sovellusar-
voa niin työssä kuin muussakin 
elämässä. 

Yksilön osaamisessa korostuu 
valmius tunnistaa uudistuvaan 
tietoon sisältyvät mahdollisuu-
det oman ajattelun ja tekemi-
sen uudistamiseen. On monella 
tapaa hyödyllistä, niin itselle 
kuin yhteisöllekin, jos on valmis 
jatkuvasti omaksumaan tietoa 
ja tuottamaan sille uusia sovel-
luksia eri elämänaloilla. Näin 
tulemme kuitenkin vaatineeksi 
nuorelta paljon enemmän älyl-
listä ponnistelua kuin mitä pe-
rinteinen, pysyviin ammatteihin 

valmistava koulutus on edellyt-
tänyt. Siksi nuoret tarvitsevat 
opiskelulleen entistä mittavam-
man pedagogisen ja ohjauksel-
lisen tuen. 

Aiempaa vaativammat osaamis-
tavoitteet uhkaavat syrjäyttää 
osan nuorista koulutuksen po-
luilta, mikä merkitsee kasvavaa 
riskiä jäädä ulkopuolelle myös 
muusta yhteiskunnasta. Tä-
män seurauksena koulutuksen 
vastuu laajenee huolenpitoon 
nuorten koko hyvinvoinnista. 
Oppilaitoksilta tämä edellyttää 
syvenevää yhteistyötä yhteisten 
periaatteiden ja käytänteiden 
luomiseksi opinpolun alku-
vaiheista työelämän porteille 
saakka. Yhteistyöhön tarvitaan 
myös muut nuorten hyvinvoin-
nista huolehtivat.

EduFutura elää vaihetta, jos-
sa koetellaan oppilaitosten 
henkilöstön ja johdon sitoutu-
mista yhteistyöhön. Tulkinnat 

EduFuturan päämääristä kuiten-
kin vaihtelevat. Osalle EduFutu-
rassa on kyse lisäarvosta, joka 
lähinnä voi rikastuttaa omaa 
opetusta. Toisille kyse on tule-
vaisuuden toimintamallista, jos-
sa kasvava osa itsenäisten op-
pilaitosten toiminnoista sulau-
tuu yhteen. Mahdolliset yhteiset 
rakenteet, hallinto ja talous 
kehittyvät muuttuneen toimin-
nan tarpeista lähtien. Suuri osa 
vielä arvuuttelee EduFuturan 
tulevaisuutta. 

EduFutura Jyväskylä on 
ainutlaatuinen malli uu-
distaa koulutusta ilman 
ulkoa ohjautuvaa pak-

koa. Uudistuminen ei kuiten-
kaan onnistu ilman vahvaa tah-
totilaa ja tulevaisuuden yhteistä 
visiointia. Muutoin jäädään 
näpertelemään vain näennäisiin 
muutoksiin. EduFutura kaipaa 
rohkeutta etääntyä perinteisistä 
rakenteista. 

Opiskelijoille tulee antaa tilaa 
unelmoida ja toimia oman tu-
levaisuutensa rakentamiseksi, 
yhdessä oppilaitosten asian-
tuntijoiden kanssa. Kun tässä 
onnistutaan, uudistuminen on 
kestävällä pohjalla. Tällöin myös 
vältetään ne karikot, joihin hal-
linnon ehdoin käynnistyneet re-
formit vääjäämättä törmäävät.

JOUNI VÄLIJÄRVI
EDUFUTURA-OPPILAITOSTEN KOULUTUKSEN 
TYÖELÄMÄPROFESSORI 2017 – 2019

KUVA: PETTERI KIVIMÄKI

EDUFUTURA 
ON AINUT
LAATUINEN 

MALLI 
UUDISTAA 

KOULUTUSTA 
ILMAN ULKOA 
OHJAUTUVAA 

PAKKOA
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EduFuturan Sport Path yhdistää opiskelun, 
urheiluharjoittelun ja arjen sujuvuuden. Opiskelijalle 
se tarkoittaa menestymistä niin opiskelussa kuin 
ammattimaisessa urheilussa. 

EduFuturan Sport Path on 
teoreettinen viitekehys, 
joka yhdistää opiskelun 
ja urheiluharjoittelun. 

Sport Path käsittää opiskelevan 
urheilijan kaikki ikävaiheet var-
haiskasvatuksesta työelämään. 
Yksilön kannalta EduFutura 
Sport Path tarkoittaa opiskelun 
ja valmentautumisen laatua, 
kasvatusta ja arjen sujuvuutta. 
Viitekehyksen työnimi ”varhais-
kasvatuksesta urheilun ammat-
tilaiseksi” kuvastaa oivallisesti 
EduFutura Sport Pathin idean.

Sport Pathin ydin nojautuu 
voimakkaasti tutkimustietoon. 
Jyväskylän liikunta- ja urhei-
lualan osaamiskeskittymä on 
kansainvälisestikin tarkastel-
tuna poikkeuksellisen vahva. 
Jyväskylän yliopiston liikun-
tatieteellinen tiedekunta on 
maamme ainoa tehden kor-
keatasoista liikunta-alan tut-
kimusta. Liikuntatieteellinen 
tiedekunta myös vastaa liikun-
nanopettajien ja valmentajien 
koulutuksesta. Liikuntatieteel-
lisen ohella Jyväskylän yliopis-
tossa on liikuntaan ja valmen-
nukseen liittyvää osaamista 
muun muassa kasvatustietei-
den, opettajankoulutuksen, 

psykologian ja informaatiotek-
nologian laitoksilla. 

Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskus (KIHU) sekä 
LIKES-tutkimuskeskus sijait-
sevat Jyväskylässä Nämä tut-
kimuskeskukset tekevät tie-
teellisen tutkimuksen ohella 
vahvaa käytännön kehittämis-
työtä. Huipputason urheilijat 
(Olympiakomitean apurahaur-
heilijat) muun muassa saavat 
veloituksetta KIHUn testaus- ja 
asiantuntijapalveluja.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
on yksi hyvinvoinnin edellä-
kävijöistä Suomessa. Etenkin 
liikunnallisessa kuntoutuk-
sessa JAMKin osaaminen on 
huippuluokkaa.

Jyväskylän kaupunki on julistau-
tunut Suomen liikuntapääkau-
pungiksi, ja Jyväskylän kaupun-
kistrategiassa liikunta ja urhei-
lu ovat yksi strategian kärjistä. 
Tämä ilmenee vahvana panos-
tuksena liikunta- ja urheilualan 
infrastruktuuriin sekä osaamis-
keskittymän rakentamiseen.

Suomalaiselle huippu-ur-
heilujärjestelmälle on 
tunnusomaista valmen-
nustoiminnan keskit-

täminen osaamiskeskuksiin. 
Toimintaa kuvaava tunnuslause 
on: ”Parhaat parhaiden kanssa 
parhaassa valmennuksessa.” 

Suomen Olympiakomitean huip-
pu-urheiluyksikkö on valinnut 
kuusi valtakunnallista valmen-
nuskeskusta ja painopisteur-
heiluakatemiaa keskeisimmiksi 
toimintaympäristöikseen. Suo-
malaisen huippu-urheilun kuusi 
kotipesää ovat Helsinki, Turku, 
Tampere, Vuokatti, Kuortane ja 
Jyväskylä. Urheiluvalmennuk-
sesta vastaavat yleensä urheilu-
seurat ja opinnoista oppilaitok-
set. Urheiluakatemiajärjestelmä 
toimii linkkinä näiden kahden 
välillä. Eri urheilulajeista toi-
mintaansa Jyväskylään ovat 

EduFutura Jyväskylän 
Sport Path sujuvoittaa 
urheilijan opintopolkua

EDUFUTURA 
SPORT PATH 

YHDISTÄÄ 
OPISKELUN, 

HARJOITTELUN 
JA ARJEN 

SUJUVUUDEN.
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keskittäneet uinti, koripallo, 
voimistelu, jalkapallo/futsal, 
yleisurheilu, salibandy, suun-
nistus, freestyle-hiihto sekä 
maastohiihto. 

Jyväskylä mahdollistaa erin-
omaiset valmentautumispro-
sessit eri lajien urheilijoille. 
EduFutura puolestaan tarjoaa 
kattavan valikoiman erilaisia 
opintopolkuja. Sport Pathin pe-
rusajatus on yhdistää sujuvasti 
urheilijan ja opiskelijan polut. 
Tämä ei tarkoita urheilijoille 
myönnettäviä ohituskaistoja tai 
eri vapauksia, vaan lukuisia tu-
kitoimia ja opintojärjestelyjä. 

Jyväskylässä on hyviä rat-
kaisuja urheiluharjoittelun 
ja opiskelun yhdistämisek-
si. Suomen olympiakomi-

tea valitsi Kilpisen yläkoulun 
vuonna 2012 Vuoden urheiluop-
pilaitokseksi Suomessa. Kilpi-
sen koulun urheiluluokka on 
toiminut uranuurtajana ja suun-
nannäyttäjänä suomalaiselle 
urheiluyläkoulujärjestelmälle. 
Tänä vuonna Jyväskylän am-
mattikorkeakoululle sai 
Suomen Olympiakomitean 

kunniamaininnan myönteisestä 
suhtautumisesta urheilijoiden 
kaksoisuran (opiskelu + urhei-
lu) toteuttamiseen tarjoamal-
la urheilijoille henkilökohtais-
ta opintojen suunnittelua sekä 
räätälöimällä joustavia opin-
tojen suorittamistapoja. Kun-

niamaininnan perusteluissa 
mainittiin myös se, että JAMK 
on tuottanut 15 opintopisteen 
urheiluakatemiaopinnot, joiden 
tavoitteena on yhdistää sekä 
opinnoissa että urheilu-uralla 
saatua tietotaitoa ja kehittää 
urheilijaopiskelijan osaamis-
ta tulevaisuutta palvelevaksi 
kokonaisuudeksi. 

Näiden lisäksi Jyväskylässä on 
urheilun näkökulmasta hyvin 
toimivat käytänteet sekä toi-
sella asteella että yliopistossa. 

EduFutura 
Sport Path
• Yksilölle laatua, kasvatusta ja arjen sujuvuutta.
• Maakunnan, Jyväskylän kaupungin ja

organisaatioiden näkökulmasta
vetovoimaa, innovaatioita ja
elinvoimaa.

• Toimintaa ohjaa yksilön
näkökulma, arvostus,
eettisyys ja ekologisuus.

HIPPOS2020
KesLi

Likes
KIHU

Urheiluakatemia

Tutkimus

JAMK

JYU

Varhaiskasvatus 
EduFutura  
päiväkoti

Perusopetus
Liikunta- ja 

urheiluluokat

Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu 

AMK + YMK
 uudet tutkinnot

Jyväskylän 
yliopisto
liikunta-

tieteellinen

Puolustusvoimat
varusmiespalvelu

Gradia – 2. aste 
Lukiot ja Ammatillinen 

koulutus 
 uudet tutkinnot

Uinti

Koripallo

LIIKUNTAPÄÄKAUPUNKI JYVÄSKYLÄ
KESKI-SUOMI  •  HYVINVOINNIN MAAKUNTA  •   KEHO

Olosuhteet

Voimistelu

Jääkiekko

Jalkapallo
Futsal Yleisurheilu

Salibandy

Suunnistus

Freestyle

ELINVOIMAA & INNOVAATIOTA

SEURATOIMINTA, URHEILUAKATEMIA

Kansallinen–kansainvälinen

Maakunnallinen

Paikallinen–alueellinen

Paikallinen

Nivelvaihe

Data – tiedolla toimiminen Tutkimusperusteisuus:
EduFutura-työelämäprofessori

LAJILIITOT JA OLYMPIAKOMITEA

Hiihto

SPORT 
PATHIN YDIN 

NOJAUTUU 
TUTKIMUS

TIETOON.

SAMI KALAJA
EDUFUTURA-OPPILAITOS-
TEN LIIKUNNAN TYÖELÄMÄ-
PROFESSORI 2019-

Kaikki edellytykset ovat siis jo 
olemassa, mutta töitä pitää vie-
lä tehdä sen eteen, että nämä 
erinomaiset ratkaisut ja toi-
mintatavat muodostavat eheän 
kokonaisuuden.
 
EduFuturan Sport Path on se 
liima, joka liittää yhteen eri op-
pilaitosten ja koulutusasteiden 
käytänteet ja muodostaa suju-
van urheilijan polun läpi koko 
koulutustarjonnan. Käytännössä 
tämä tarkoittaa kitkattomia siir-
tymiä koulutusasteelta toiselle, 
ristiinopiskelumahdollisuuk-
sia, osaamisen todentamista ja 
opintojen hyväksilukemista. 

KU
VA

: J
YV

ÄS
KY

LÄ
N 

YL
IO

PI
ST

O
N 

AR
KI

ST
O
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EduFutura-opiskelijalla on loistavat mahdollisuudet rakentaa 
juuri hänelle sopivin, joustava ja yksilöllinen opintopolku 
yhdistelemällä eri oppilaitosten opintokokonaisuuksia. Tätä 
pohjaa luodaan Oppimisen uudistamisen kärkialalla.
 

Jyväskylän yliopisto on suo-
menkielisen opettajankou-
lutuksen synnyinpaikka 
ja globaalisti tunnustettu 

toimija oppimisen ja koulu-
tuksen tutkimuksen kentällä. 
Jyväskylän koulutuskuntayh-
tymä Gradia on Suomen suu-
rin toisen asteen kouluttaja; 
Gradiassa opiskelee yli 3000 
lukiolaista ja yli 20 000 
ammatillista opiske-
lijaa. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu JAMK on 
yksi Suomen johtavista ammat-
tikorkeakouluista. Yhteensä 
EduFutura-oppilaitoksissa on 
yli 42 000 opiskelijaa.

Näistä lähtökohdista EduFu-
turalla on huikeat mahdolli-
suudet kehittää puitteet, jois-

sa opiskelijoilla on laajat 
mahdollisuudet rakentaa 

itsensä näköiset, jous-
tavat ja yksilölliset 
opintopolut yhdistele-
mällä eri oppilaitos-
ten opintokokonai-
suuksia ja esimer-
kiksi opinnollistaa 
työelämässä tai 

harrastustoiminnassa hankittua 
osaamista. 

Ainutlaatuisen EduFu-
turasta tekee myös se, 
että yhteistyössä ovat 
tasavertaisina kumppa-

neina toisen asteen yleissivis-
tävät ja ammatilliset oppilai-
tokset sekä kaksi korkeakoulua. 
Emme kuitenkaan tyydy vain 
tarjoamaan erinomaiset puit-
teet, vaan yhdessä tahdomme 
tarjota opiskelijoille ja henki-
löstölle myös parempaa laatua 
ja uudistaa oppimista siten, 
että EduFutura on pedagogiikan 
maailmanmestari!

E D U F U T U R A  K E H I T T Ä Ä  P U I T T E E T ,  J O T T A  O P I S K E L I J A 
V O I  R A K E N T A A  J O U S T A V A N  J A  Y K S I L Ö L L I S E N  O P I N T O P O L U N

EduFutura uudistaa 
oppimista

SOPIMUS-malli

• Keskinäisestä työnjaosta 
opintojen tuottamiseksi on 
sovittu EduFutura-oppilaitos-
ten välillä 

• Yksi oppilaitos tuottaa opin-
not - kaikkien oppilaitosten 
opiskelijat voivat opiskella 
opintoja

YHTEISTUOTANTO-malli

• Opinnot tuotetaan yhteisesti, 
ja niitä voivat opiskella kaik-
kien oppilaitosten opiskelijat 

• Eri oppilaitosten opettajat 
toimivat tiiminä suunnittelus-
sa, toteutuksessa ja arviointi-
perusteiden laatimisessa

VAIHTO-malli

• Opinnot ovat keskenään vaih-
toehtoisia osaamiskokonai-
suuksia, esimerkiksi rinnak-
kaisalojen opintojaksoja eri 
EduFutura-oppilaitoksissa 

• Opiskelija valitsee opin-
tosuunnitelmansa, tavoit-
teidensa ja aikataulujen-
sa mukaan, minkä oppilai-
toksen tarjonnasta hankkii 
osaamisensa

RISTIINOPISKELUN KOLME MAHDOLLISTA TOTEUTUSTAPAA

Mitä Edua? Joustavat ja yksilölliset  
opintopolut! Yhdessä mahtavien tiimien kanssa 

rakennamme niitä joka päivä. 
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, EduFuturan koulutusuunnittelija
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MITÄ EDUA 
OPISKELI-

JALLE?
Kehitämme yhdessä tulevaisuuden op-
pimisratkaisuja. Meillä on monipuoliset 
mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin 
ja ristiinopiskeluun. Luomme sujuvat siir-
tymät toiselta asteelta korkea-asteelle, 
jotta lukiosta ja ammatillisista opinnoista 
voisi jouhevasti jatkaa opiskelua ammatti-
korkeakouluun tai yliopistoon.

RISTIINOPISKELU = opiskelija voi opiskella kiinnos-
tavia opintoja ja laajentaa osaamistaan kaikissa 
EduFutura-oppilaitoksissa.

ORIENTOIVAT OPINNOT LUKIOLAISILLE JA AMMATTIIN 
OPISKELEVILLE: tutustumista korkeakouluopiskeluun ja 
eri aloihin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväsky-
län yliopistossa sekä osaamisen syventämistä ja akatee-
misten opiskeluvalmiuksien kehittämistä.

EDUFUTURAKORKEAKOULUPOLKU: ammattiin opiskele-
va 2. asteen opiskelija voi tehdä ammattikorkeakouluo-
pintoja ja saada siitä opintopisteitä.

URHEILIJAN POLKU: Jyväskylässä opiskelija pystyy yhdis-
tämään opiskelun ja urheilun joustavasti – ja menesty-
mään molemmissa.

KESÄOPINNOT: Kesälläkin voi opiskella ja hyödyntää 
EduFutura-oppilaitosten kesäopintojen tarjontaa.

KIINNOSTAAKO YRITTÄJYYS? Jyväskylän Yritystehtaalla 
voi testata ja kehittää omia ideoita ja saada ammatti-
laisten neuvoja. Yhteisissä yrittäjyysopinnoissa riko-
taan oppilaitosten rajoja ja tutustutaan eri oppilaitosten 
opiskelijoihin. Tuotekehitysraadilta voi hakea rahoitusta 
vaikkapa testiproton rakentamisen.

OPISKELIJAT VAIKUTTAVAT EduFuturan kehittämiseen 
esimerkiksi Student Forumin kautta. Student Forumin 
edustaja kuuluu EduFutura-johtoryhmään. Opiskeli-
jat osallistuvat myös Oppimisen uudistamisen kärkitii-
miin ja operatiivisiin alatiimeihin. EduFuturan opiske-
lijalähettiläät ovat mukana viestinnässä, tapahtumissa 
ja ideoimassa uusia tapoja tuoda EduFuturaa tutuksi 
opiskelijoille.

Visio yksilöllisistä ja joustavista 
opintopoluista ja oppimisen uudis-
tamisesta vaatii rakenteiden kehit-
tämistä - ja muutosta opiskelijoi-

den ja henkilöstön asenteissa. Rakenteita 
ja järjestelmiä on verrattain helppo raken-
taa, mutta asennetason muutos on laajem-
pi ja pidempiaikainen prosessi. Tahtotila 
yhdessä toimimiseen ja kehittämiseen on 
vahva, ja se leviää ja vahvistuu kaikis-
sa EduFutura-organisaatioissa; tämän voi 
tuntea ja nähdä kaikkialla pienistä työko-
kouksista isoihin yhteisiin seminaareihin 
ja tapahtumiin. Me haluamme rakentaa yh-
dessä EduFuturaa!

Tavoitteessa on onnistuttu, kun opis-
kelijat suunnittelevat ja suorittavat opin-
toja eri EduFutura-oppilaitoksissa asiaa 
sen enempää pohtimatta, ja kun opettajat 
kokevat kaikkien EduFutura-opiskelijoiden 
olevan omia opiskelijoitaan. 

Lukuvuonna 2019-2020 oppimisen 
uudistamisessa tapahtuu paljon. 
Kärkialan toiminta organisoitiin ke-
väällä 2019 kärkitiimiin ja operatiivi-

siin alatiimeihin. 
Kärkitiimi konkretisoi EduFutura-johto-

ryhmän linjaamat strategiset tavoitteet, 
joita kukin alatiimi vie eteenpäin. Opetus-
suunnitelmatyön ryhmä koordinoi EduFu-
tura-oppilaitosten yhteistä OPS-työtä, 
kehittää ristiinopiskelua ja sen prosesse-
ja esimerkiksi valmistelemalla EduFutu-
ran yhteisiä osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen linjauksia. Toisen ja kor-
kea-asteen siirtymät -ryhmä on kartoitta-
nut ja mallintanut lukuisat tarjolla olevat 
siirtymää tukevat toimet siten, että toi-
sen asteen opiskelijoille on tarjolla useita 
selkeitä polkuja tutustua korkea-asteen 
opintoihin ja eri aloihin ja siirtyä sujuvasti 
lukiosta ja ammatillisista opinnoista yli-
opistoon ja ammattikorkeakouluun. Oh-
jauksen ja pedagogiikan kehittämisen tiimi 
tutkii, millaisia palveluja ja tukea opiskeli-
jat ja henkilöstö tarvitsevat ja mitä näis-
tä toimista on järkevä toteuttaa yhteisesti 
EduFutura-organisaatioiden kesken. 

Yhdessä satojen opettajien, opiskelijoi-
den, ohjaajien, kehittäjien, tutkijoiden ja 
suunnittelijoiden kanssa Oppimisen uudis-
tamisen kärkiala tekee pala palalta totta 
EduFutura-unelmasta!
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L U O V A A  T I E D E T T Ä ,  T U T K I V A A  T A I D E T T A

Suomalaisella 
musiikkikampuksella

Suomalainen musiikkikampus on yksi EduFutura Jyväskylän 
kärkialoista. Musiikin ja soveltavan taiteen koulutuksen ja 
tutkimuksen osaamiskeskittymä kätkee sisälleen valtavan 
määrän kulttuurin ja taiteen huipputekijöitä ja innokkaita 
harrastajia, jotka tuottavat Jyväskylään vuosittain yli 300 
korkealuokkaista tapahtumaa.

Suomalainen musiikki-
kampus on ainutlaa-
tuinen näköalapaikka 
musiikin ja sovelta-

van taiteen pedagogiikkaan, 
tutkimukseen ja kehittämi-
seen. Jyväskylä mahdollis-
taa monialaisen, monitietei-
sen ja -taiteisen korkeata-
soisen musiikin, taiteen ja 
kulttuurin tutkimuksen, sekä 
sen soveltamisen käytännön 
musiikkipedagogiikkaan.

Musiikkikampuksella kohtaa-
vat Jyväskylän ammattikorkea-
koulun, Jyväskylän yliopiston ja 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Gradian opiskelijat sekä musiikin 
ja tanssin harrastajat. Opiskeli-
joita on yli 600, ja he voivat hyö-
dyntää eri oppilaitosten kou-
lutusohjelmia, instrumentti- ja 
yhtyeopetusta sekä työpajoja.

Musiikkikampuksella tuote-
taan vuosittain yli 300 tapah-
tumaa, esimerkiksi oopperoi-
ta, musikaaleja, konsertteja ja 
tanssinäytöksiä. 

MODERNIT TILAT JA  
UUSI  KONSERTTISALI

Musiikkikampuksen tiloissa 
on parhaillaan käynnissä iso 
investointi. Laajennus vah-
vistaa Suomalaisen musiikki-
kampuksen asemaa johtavana 
musiikin ja soveltavan taiteen 
kehittämisyhteisönä. Laajen-
nus mahdollistaa modernit 
opetustilat, uusitun audio- ja 
valotekniikan sekä uuden 250 
henkilön konserttisalin. Uudet 
tilat otetaan käyttöön vuoden 
2021 alussa.

SUOMALAINEN 
MUSIIKKI KAMPUS 

ON AINUTLAATUINEN 
NÄKÖALA PAIKKA 

MUSIIKIN JA 
SOVELTAVAN TAITEEN 

PEDAGOGIIKKAAN, 
TUTKIMUKSEEN JA 
KEHITTÄMISEEN.

Mitä Edua? Uudenlaiset 
oppimisen verkostot ja 
ekosysteemit rikastavat  
oppimismahdollisuuksia.
Suomalaisen musiikkikampuksen 
johtaja Hannu Ikonen, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu
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Leea Kaski ja Anni Karjalainen opiskeli-
vat ammattiopintoja Gradialla ja yhdis-
tivät opiskeluun liiketaloutta Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa.

M Y S T E E R I N  Ä Ä R E L L Ä 

UPONNUT KAUPUNKI
Nuottilöytö arkistojen kätköistä, aikakapseli nykyhetkeen, 
lasten ja nuorten luovuuden esiintulo, koululaissäveltäjän 
kiehtova tarina – Uponnut kaupunki sukeltaa mysteerin äärelle.

Uponnut kaupunki on 
Suomalaisen musiik-
kikampuksen ja Kes-
ki-Suomen musiikin 

edistämissäätiön kaksivuotinen 
suurhanke. Projekti osallistaa 
syksystä 2019 kevääseen 2021 
arviolta 500 ammattiopiskelijaa, 
500 eri-ikäistä taiteiden harrasta-
jaa, 2000 alakoululaista sekä 100 
taiteen ja koulutusalan ammatti-
laista. Kumppaneina ovat Jyväs-
kylä Sinfonia ja Kulttuuriaitta.

Uponnut kaupunki -projekti 
on saanut nimensä 16-vuotiaana 
kuolleen säveltäjälupaus Heik-
ki Suolahden vuosikymmeniä 
kadoksissa olleesta keskeneräi-
sestä baletista. Suolahti sävel-
si baletin 1935, eikä se koskaan 
saanut ensiesitystään. 

Teos uinui vuosikymmeniä ar-
kistoon unohtuneena, kunnes 
2017 se viimein löydettiin Suoma-
laisen musiikkikampuksen kirjas-
tosta Jyväskylästä osana laajem-
paa nuottilöytöä. Vuonna 2020 
Suolahden syntymästä tulee ku-
luneeksi sata vuotta, mitä kunni-
oittaen Uponnut kaupunki -baletti 
tuodaan arkistoista päivänvaloon. 

Keväällä 2021, Musiikkikam-
puksen laajennuksen avajaisis-
sa Jyväskylässä, ensi-iltansa saa 
Uponnut kaupunki 2021 -suurteos 
- immersiivinen ja elämyksellinen 
matka 1930-luvun maailmasta 
nykypäivään ja tulevaisuuteen. 
Teoskokonaisuus saattaa maail-
man ensi-iltaan Heikki Suolah-
den alkuperäisteoksen, sekä tuo 
sen rinnalle Musiikkikampuksen 

opiskelijoiden säveltämän ja to-
teuttaman Uusi Uponnut kaupun-
ki -teoksen (työnimi). 

Näin opiskelijat yli oppilai-
tosrajojen pääsevät yhdessä 
tekemään suurtuotantoa. Koko-
naisuus kätkee sisälleen myös 
tarinaa elävöittäviä, eri taiteena-
lojen keinoin toteutettuja pie-
nempiä teososia.

Tätä ennen Uponnut kaupun-
ki näkyy Jyväskylässä Nuotti-
löytö-konserttisarjana, 
sekä lasten omana tai-
deprojektina neljässä 
alakoulussa.

Seuraa Uponnut 
kaupunki –projektia 

Instagramissa ja 
Facebookissa sivuilla
@uponnutkaupunki

Mitä Edua? Monialaiset tuotannot ja laajat kumppaniverkostot 
rikastuttavat opintosisältöjä ainutkertaisella tavalla 
Johanna Muhonen, EduFuturan tuottaja (Johanna siirtyy uusiin haasteisiin Humakiin 
1.3.2020 lähtien. Ma tuottajaksi on nimitetty kevään ajaksi Mikael Minkkinen.)

ANNI JA LEEA RIKKOVAT RAJOJA 

Kaikki on mahdollista! Anni 
Karjalainen ja Leea Kaski 
opiskelivat Gradialla mer-
konomeiksi ja suorittivat 

samalla Jyväskylän ammattikor-
keakoulun liiketalouden opintoja. 

”Nyt jälkeen päin osaam-
me arvostaa sitä, että saimme 
ammatti opinnoissa käytännön-
läheisen opiskelun ja ammatti-
korkeakoulussa teoreettisemmat 
opinnot. Molemmat tukevat toi-
siaan ja antavat varmuutta työ-
elämään”, Anni ja Leea sanovat.

Ristiinopiskelu vaati sitou-
tumista, aikatauluttamista ja 
priorisointia. 

”Saimme vastuuta ja vapaut-
ta sopivassa määrin. Opettajilla 
oli ehkä vähän ennakkoluuloja, 

mutta osoitimme, että homma 
toimii. Tätä voi suositella lukiolai-
sille – varsinkin, jos he ovat jää-
mässä tyhjän päälle kirjoitusten 
jälkeen. Näin meinasi käydä meil-
lekin, mutta sen sijaan opiskelim-
me ammatin kahdessa vuodessa. 
Rajojen rikkominen kannatti!”

Anni ja Leea saivat työpaikat 
kouluopintoihin liittyvän työs-
sä oppimisen kautta. Eikä ole 
poissuljettu sekään, että jos-
sain vaiheessa opiskelu jatkuu 
korkeakoulussa.

Gradian ammattiopiskelija voi 
aloittaa amk-opinnot jo osa-
na toisen asteen ammatillista 
tutkintoa. Ne tukevat ja syven-
tävät ammattiopintoja, anta-
vat varmuutta tulevaisuuden 

urasuunnitteluun ja avaavat 
uusia reittejä jatko-opiskeluun 
korkea-asteella. Korkeakoulupol-
kuja on pilotoitu tekniikan alalla, 
ja syksyllä 2020 Gradian ammat-
tiopiskelijalle avautuvat myös 
sosiaali- ja terveysalan sekä 
matkailu ja ravitsemusalan polut. 
Myös yhteistyö Jyväskylän yli-
opiston kanssa on syvenemässä.
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Tuotekehitysrahoituksen tavoitteena on  
innostaa opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa keksimään  

uusia tuotteita ja palveluja ja tuomaan niitä esille. 

Yritystehtaan Tuotekehitysra-
hoitusraati jakaa rahoitusta en-
sivaiheen kehitystyöhön kuten:

• Alkuvaiheen kokeiluihin
• Tarvikkeiden ja materiaalien 

hankintaan
• Ulkopuoliseen asian-

tuntijatyöhön jne!

Rahoitusraati kokoontuu noin 
4 kertaa vuodessa. Rahoituk-
sen myöntämiskriteereinä ovat 
liiketoimintapotentiaali, konk-
reettinen projektisuunnitelma 
ja rahoituskohteet sekä idean 
omistajan sitoutuminen hank-
keeseen. Haettava rahoitus on 
500-1000€/projekti.

Jyväskylän Yritystehdas luo EduFutura-oppilaitosten 
opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuden 
testata ja kehittää liikeideoita sekä saada tukea yrityksen 
perustamiseen ja kasvuun. Yritystehdas myös koordinoi 
oppilaitosten yhteisiä yrittäjyysopintoja.

Yritystehdas toteuttaa EduFu-
tura-oppilaitosten yhteistä yri-
tysstrategiaa Innostun, yritän, 
kokeilen, kehitän. Esihautomos-
sa ja hautomossa testataan ja 
kehitetään liikeideaa. Yhteisis-
sä yrittäjyysopinnoissa innos-
tetaan yrittäjyyteen ja anne-
taan opiskelijoille mahdollisuus 
toteuttaa ideoita ja unelmia. 

Yrittäjyysopinnoissa rikotaan 
myös oppilaitosten rajoja.

Yritystehdas järjestää opis-
kelijoille ja henkilöstölle myös 
monia tapahtumia ja avoimia 
koulutuksia & valmennuksia.

Tämän lisäksi Yritystehdas on 
alkuvaiheen kasvuhakuisille lii-
keideoiden omistajille ja yrityk-
sille tarkoitettu Startup-hautomo. 

Hautomo on valmennusproses-
si, joka tarjoaa valmennuksen 10 
eri teemassa, työtilat ja vahvan 
verkoston.

Yritystehtaan omistavat Jy-
väskylän kaupunki, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän 
koulustuskuntayhtymä Gradia ja 
Jyväskylän yliopisto.

OPPILAITOS- 
ESIHAUTOMO

JAMKin, JYU:n ja Gra-
dian opiskelijoille, 

tutkijoille ja henkilö-
kunnalle suunnattu 

10 viikon valmennus, 
jossa testataan ja ke-

hitetään liikeideaa.
(5 op)

OPPILAITOS-
HAUTOMO

JAMKin, JYUn ja Gra-
dian opiskelijoiden, 
tutkijoiden ja hen-
kilökunnan perus-
tamille yrityksille 
suunnattu henki-
lökohtainen 12 kk 
valmennusjakso.

(8 op)

DREAMUP 
-tapahtumatuotanto-

kurssi (5 op)

UNELMAT + 
INSPIRAATIO (3 op)

NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ 
-ohjelma (vain  

korkea-aste, 10 op)

LUO OMA KESÄDUUNISI
(2 op)

OPPILAITOKSILLE

TUOTEKEHITYSRAHOITUS

YHTEISET 
YRITTÄJYYSOPINNOT

Jyväskylän Yritystehdas

GRADIAN 
YRITTÄJYYDEN
 OPPIMISMALLI 

EUROOPAN PARAS

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian 

yrittäjyyden oppimismalli on valittu Euroopan 

parhaaksi. Valinnan teki Euroopan komissio. 

Gradiassa jokainen opiskelija voi opiskella 

yrittäjyyttä ja kokeilla yrittäjänä toimimista 

joko perustamalla vuoden ajaksi NY 

(Nuori Yrittäjyys) -yrityksen tai liittymällä 

monialaiseen, pedagogiseen  

osuuskuntaan. 

16

EduFutura_julkaisu_2_2020_180220.indd   16 18.2.2020   10.15



ASTETTA KORKEAMMALLE 
– KOHTI UUTTA LUKIOTA!

Astetta korkeammalle! - EduFutura-yhteis-
työllä kohti uutta lukiota on Opetushal-
lituksen rahoittama hanke (2018 – 2020). 
Pitkän virallisen nimensä vuoksi hankeni-

mi on lyhentynyt tuttavallisesti AsKoksi. Tuomme 
työelämää ja korkeakouluopintoja lähemmäksi 
lukiolaisen arkea ja lukio-opintoja. Tämän lisäksi 
tutustutamme opiskelijoita kiertotalouden kä-
sitteeseen. AsKo-hankkeessa ovat mukana Gra-
dia-lukiot (Jyväskylän lyseon lukio, Schildtin lu-
kio, Jyväskylän aikuislukio) ja yhteistyötä tehdään 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän 
yliopiston kanssa.

Lukion ykkösluokkalaisille hankkeessa on jo 
kehitetty AsKo-kiertotaloustunteja, joita pidetään 
lähes kaikilla pakollisten oppiaineiden ykkös-
kursseilla. Näillä tunneilla opiskelijat tutustuvat 
kiertotalousilmiöön eri näkökulmista. Samalla he 
harjoittelevat tulevaisuustaitoja, kuten luovuutta, 
kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua, viestintä-
taitoja ja yhteistyötä. 

Lukion ykkösten kiertotalouspainotteinen luku-
vuosi päätyy toukokuun alussa pidettävään inno-
viikkoon, jolloin opiskelijat ratkaisevat tiimeissä 
yhteistyöyritysten kiertotalousaiheisia haasteita. 
Työskentelyssä yhdistyvät ja saavat huipentu-
mansa koko lukuvuoden ajan esillä olleet teemat: 
kiertotalous ja tulevaisuustaidot. Kolmipäiväisen 
ongelmanratkaisutapahtuman lisäksi ykköstason 
opiskelijat jalkautuvat kahdeksi päiväksi tutustu-
maan työelämään. Työpaikoillakin tutustumisen 
näkökulma on erityisesti tulevaisuustaidoissa ja 
kiertotaloudessa. 

Lukion kakkosvuoden aikana opiskelijoilla on jo 
entuudestaan monenlaisia tutustumisia korkea-
kouluihin. AsKo-hankkeella rakennamme EduFu-
tura-yhteistyössä kakkosille korkeakouluviikon, 
jossa opiskelijat pääsevät viikon ajaksi tutustu-
maan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoi-
hin valitsemallaan alalla. 

Hankkeella luomme sekä AsKo-kiertotaloustun-
neista että inno- ja korkeakouluviikosta pysyviä 
malleja, joiden avulla lukio-opiskelijoiden on hel-
pompi suuntautua lukion jälkeen jatko-opintoi-
hin ja työelämään.

LISÄTIETOJA:

Sisko Jääskeläinen, projektipäällikkö, 
Gradia-lukiot
puh. +358 40 341 4792, sisko.jaaskelainen@gradia.fi

KAJO UUDISTAA 
KOULUTUSJOHTAMISTA

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoit-
taa vuosina 2018 - 2021 opettajankou-
lutuksen kehittämisen kärkihanketta 
nimeltään KAJO – Kasvatus- ja koulu-

tusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuus-
osaaminen. Hanke toteutetaan EduFutura-hank-
keena, ja hankkeen päätoimijoina ovat Jyväsky-
län yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti ja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu. 

Tutkimme ja kehitämme koulutusjohtamista ja 
sen vaatimaa osaamista valtakunnallisesti ja pai-
kallisesti eri koulutusasteilla varhaiskasvatukses-
ta korkeakoulutukseen. Oppilaitos- ja koulutus-
astekohtaisilla kehittämisprosesseilla, kokeiluilla 
ja pilottivalmennuksilla testataan ja luodaan uu-
sia johtamisen kehittämisen keinoja. Osana uusia 
ja olemassa olevia koulutusjohtamisen perus-, 
perehdytys- ja täydennyskoulutuksia tarkastel-
laan johtajuuden osaamistarpeita ja kehittymisen 
polkuja.

 Yhdessä tutkimuksen, kehittämisen ja kou-
lutuskentän sekä työelämäjärjestöjen toimi-
joiden kanssa luomme monimuotoisen, val-
takunnallisesti eheän kokonaisratkaisun 
koulutusjohtamisen osaamisesta, joka konk-
retisoituu erilaisina perus-, perehdytys- ja 
täydennyskoulutusratkaisuina.

LISÄTIETOJA:

Mika Risku, hankkeen koordinaattori, esimies
Koulutusjohtamisen instituutti, JYU
puh. +358 400 247 420, mika.risku@jyu.fi
Eija Hanhimäki, projektitutkija
Koulutusjohtamisen instituutti, JYU
puh. +358 40 682 6694, eija.h.hanhimaki@jyu.fi
Jari Kalavainen, opettajankoulutuksen päällikkö
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
puh. +358 400 889 955, jari.kalavainen@jamk.fi
Ari Hyyryläinen, koulutusjohtamisen lehtori
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
puh. +358 40 500 1569, ari.hyyrylainen@jamk.fi
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JOHTORYHMÄ POHJUSTI STRATEGIATYÖTÄ

EduFutura-organisaatioiden 

puheenjohtajuus vaihtuu vuo-

sittain. Vuonna 2020 EduFutura

-johtoryhmän puheen-

johtajana on Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu. 

EduFuturan johtoryhmän 

strategiapäivässä helmikuun 

alussa työstettiin EduFuturan 

strategiaa 2020-2024: yhteis-

työn strateginen päämäärä, 

strateginen lupaus opiskelijoil-

le, strateginen lupaus alueel-

le/yhteiskunnalle sekä sitä 

miten organisaatiot, resurs-

sointi ja rakenteet mahdollis-

tavat nämä tavoitteet. Iltapäi-

vällä joukkoon liittyi Jyväsky-

län kaupungin edustajia, ja 

keskustelua laajennettiin yh-

teiseen vaikuttamistyöhön.

Rehtori Jussi Halttunen poh-

justi EF-johdon strategiapäi-

vää: ”Tämä vuosi on EduFutu-

ralle läpimurto ristiinopiske-

lussa. Meillä on hyvä tahtotila 

viedä asioita eteenpäin ja ver-

kostomme tukee toisiaan.”

EF-UUTISET

KEHITTÄMISRAHOITUKSELLA 
UUSI AVAUKSIA
Kehittämisrahoituksella on saatu monta uutta 
avausta EduFuturan toimintaan. 
Rahoituksella on mahdollistettu mm. monialaisen kuntoutusten 
opintojen kehittäminen, Suomalaisen musiikkikampuksen tutkintora-
kenteiden yhteensovittamista, REC JKL -showcase, Yrittäjät Suomes-
sa -oppikirjan julkaisu sekä valaistuskonsepti Hohtavalle Kankaalle 
ja EduFutura Forumin gaalaillalliselle. Parhaillaan on käynnissä mm. 
musiikkiterapian korkeakouludiplomin suunnittelu ja toteutus.

Hakemuksia arvioidaan uutuusarvon, vaikuttavuuden, pysyvyyden 
sekä EduFuturan strategioiden edistämisen näkökulmasta. Hakemus 
lähetetään EduFutura-suunnitteluryhmälle, joka myös tekee päätök-
set. Päätökset tuodaan johtoryhmälle tiedoksi ja seurattavaksi.  

EduFutura-kehittämisrahoitusta voi hakea
• oppilaitosten välisten opintopolkujen rakentamiseen 
• uusien yhteisten koulutusjaksojen  

(esim. moduulien) rakentamiseen 
• yhteisiin henkilöstökoulutuksiin  

opiskelijoiden osallistamiseen  
EduFuturaan

EduFutura Forumille 
JYVÄSKYLÄN 
KONGRESSI-
PALKINTO
EduFutura Forum palkittiin Jyväsky-
län kongressipalkinnolla. Forumis-
sa tehtiin tunnetuksi suomalaista 
koulutusosaamista ja EduFuturan 
monipuolista toimintaa. 

EduFutura Forum järjestettiin Jy-
väskylässä 14.-16.11.2019 osana Kou-
lutuksen superviikkoa. Se yhdisti ja 
esitteli EduFuturan laajan osaami-
sen ja monialaiset osaajat: Gradian 
ammatillisen ja lukiokoulutuksen, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
korkeakoulutetut ammattilaiset ja 
Jyväskylän yliopiston akateemiset 
huippututkijat. Kongressiin osallis-
tui 170 henkilöä 13 eri maasta.

Osallistujat vierailivat kam-
puksilla ja pääsivät tutustumaan 
varhaiskasvatuksesta elinikäiseen 
oppimiseen. Opiskelijat olivat kiin-
teästi mukana tapahtumatuotan-
nossa. EduFutura Forum saa jatkoa 
maaliskuussa 2022.

EduFutura-kehittämis-
rahoituksella mahdollistettiin 
esimerkiksi Hohtava Kangas 
-valaistuskonseptin toteu-
tus ja EduFutura-stage, jossa 
esiintyi Suomalaisen musiik-
kikampuksen bändejä.  
Stagella My Fair King.

HENKILÖSTÖLLE 
YHTEINEN 
HYVINVOINTI PÄIVÄ
EduFutura-koulutusorganisaatioi-
den henkilöstö kokoontuu jälleen 
yhteiseen työhyvinvointi-iltapäi-
vään. Se järjestetään torstaina 7.5. 
yliopiston kampuksella. Liikunnal-
listen pisteiden lisäksi ohjelmaan 
tulee myös mm. Aikuisten muskari 
ja Soiva värikylpy. Keväällä 2019 
hyvinvointitapahtumaan osallistui 
yli 300 henkilöä.
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EDUFUTURA-
TAPAHTUMA-
KALENTERI

EDUFUTURAN 
OPINTOTARJOTIN 
KOOTAAN UUSILLE 
VERKKOSIVUILLE
EduFuturan oppilaitosten opiskelijoille avautuu 
syyslukukaudella 2020 uusia mahdollisuuksia 
ristiinopiskeluun Gradiassa, JAMKissa ja 
yliopistossa. Opintotarjonta ja hakuohjeet 
kootaan EduFuturan verkkosivuille, jotka 
uudistuvat maaliskuussa 2020. 
Kaikki Gradian opiskelijat voivat suorittaa korkea-asteen opintoja jo 
ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. 

Lukiolaisille ja ammatillisille opiskelijoille on tarjolla korkeakoulu-
jen orientoivia opintoja JAMKissa ja yliopistossa. Orientoivat opinnot 
antavat mahdollisuuden vahvistaa akateemisia opiskeluvalmiuksia 
ja tutustua korkeakouluopiskeluun ja eri aloihin. Opiskelija saa var-
muutta jatko-opintovalintoihinsa. Nämä 1-3 opintopisteen korkea-
kouluopinnot hyväksiluetaan myös 2. asteen tutkintoon. EduFutu-
ra-opintoja voivat suorittaa myös Norssin lukion opiskelijat.

Gradian ammattiopiskelija voi aloittaa amk-opinnot jo osana 2. as-
teen ammatillista tutkintoa. Ne tukevat ja syventävät ammattiopin-
toja, antavat varmuutta tulevaisuuden urasuunnitteluun ja avaavat 
uusia reittejä jatko-opiskeluun korkea-asteella. Korkeakoulupol-
kuopintoja on jo pilotoitu tekniikan alalla, ja syksyllä 2020 Gradian 
ammattiopiskelijoille avautuu ainakin Insinööripolku, Sote-polku ja 
Matkailu ja ravitsemusalan korkeakoulupolku.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskeli-
jat pääsevät ristiinopiskelemaan oppilaitosten välillä syksystä 2020 
lähtien, kun EduFutura-korkeakoulujen uudet opintosuunnitelmat 
otetaan käyttöön. 

Ristiinopiskelua on ollut oppilaitosten välillä jo aiemminkin. Suo-
malaisella musiikkikampuksella EduFutura on avannut mahdolli-
suuksia esimerkiksi yliopisto-opiskelijalle laajentaa osaamistaan 
JAMKin tai Gradian opinnoissa.

4.3. EduFutura-korkeakouluopintojen Road Show 

Gradian kampuksilla ja Norssin lukiossa

25.3. DreamUp kauppakeskus Seppä

26.3. EduFutura-korkeakouluopintojen Road Show 

Gradia Jämsässä
31.3. Opinnollistaminen korkeakouluissa 

-seminaari Sokos Hotel Alexandra

3.4. Student Forum
7.4. EduFutura-johtoryhmä

16.4. Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaari 

Schildtin lukio

STUDENT 
FORUM 
OPISKELIJOIDEN 
ASIALLA
Opiskelija on EduFuturan kes-
kiössä. Haluamme kuulla opis-
kelijoiden kehittämisideoita ja 
palautetta. EduFutura Student 
Forumiin kokoontuvat opiske-
lijajärjestöjen JAMOn, JAMKOn, 
JYYn, Jyväskylän lyseon luki-
on opiskelijakunnan, Schild-
tin lukion opiskelijakunnan ja 
Norssin lukion opiskelijakun-
nan edustajat. Opiskelijoilla on 
mahdollisuus vaikuttaa ja 
kehittää tulevaisuuden 
oppimisratkaisuja!

Student Foru-
missa kuul-
laan opiskeli-
jajärjestöjen 
edustajien 
näkemyksiä 
EduFuturan 
kehittämiseen. 

16. – 17.4. Siirtymät & ohjaus -tiimien  

yhteinen työpaja Ruusupuisto

23.4. Rec JKL Ravintola Fuuga, Suomalainen 

musiikkikampus
27.4. Oppimisen uudistamisen työpaja  

(kärki- ja alatiimit) Gradia Priimus

28.4. EduFutura Kevätkarkelot-brunssi  

Gradia Priimus
4.-8.5. Korkeakouluviikko

7.5. EduFutura-henkilöstön hyvinvointi-iltapäivä 

yliopiston kampus
11.-14.5. Taitaja2020 Jyväskylän Paviljonki

8.6. EduFutura-johtoryhmä

20
20

19
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EduFutura Jyväskylä
@EduFuturaJKL
@EduFuturaJKL

www.edufutura.fi
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