Kiinnostuinviestinnästäjo lukiossa, enkä edes harkinnut mui
ta aloja. Ham yliopistoihmn iukemaan viestintää, ja päasmnkmn
useampaan paikkaan. Yhteisöviestinnän valitsin, koska uskon
työllistyväni sen kautta parhaiten. Haaveenani on kansainvä
linen tyO yritysmaailmassa.
Opiskelijaeiamaän siirtyminen oil iso, mutta ehdottomasti
myönteinen muutos! Muuttaessani Jyväskylãän en tunte
nut ketään, mutta kursseiita ja opiskeiijatapahtumista olen
saanut paijon kavereita. OpiskeIijaeiamässa parasta on rento
memninkija hyvä porukka. ikinä ei paäse tyisistymaän!
Amo, aloittanut opinnot vuonna 2010

Hae opiskelemaan

YHTEISOVI ESTI NTAA
Päävalinta
• Ylioppilaille ja muille korkeakoulukelpoisille

Maisterivalinta
• Soveltuvan kandidaatti- tal amk-tutkinnon
suorittaneille

Avoimen yliopiston väylähaku
• Avoimessa yliopistossa yhteisöviestintää
opiskelleille
Opiskeluni tähtihetkiä ovatoileetvaihtoaika Maltan yliopis
tossa, tyoharjoitteiu ja uikomaan ekskursiot.
Työharjoitteiu mnforissa antol tärkeitä tietoja, taitoja ja
luottamusta omaan osaamiseen. Tutustuin alan ammatti
laislinja ymmärsin, mitä kaikkea viestinnän kentäilä voikaan
tehdä! Yhteisöviestinnän opinnot olivat hyvä ajatuspohja
harjoittelussa, muun oppi kaytännossä.
Vaimistuin kevääilä 2011 ja tyoskentelen nyt mnforilia vies
tlnnän suunnittelijana.
Noora, valmistunut vuonna 2011

Opiskelijaksi volt hakea keväisin
Katso tarkat hakuohjeet ja valintaperusteet
www.jyu.fl/hum/opiskelijava linta
Tutustu yhteisöviestinnän opiskeluun
ja uramahdollisuuksiin
www.jyu.fi/hum/Ia itokset/viesti/oppiaineet/yvi
Kysy Iisää valintakokeesta
vie-valintainfo@campus.jyu.fi

Yhteisöviestinnän opinnot antavat iaajan tietopohjan en
iaisten viestinnän tehtvien hoitamiseen. itse oien oppinut
arvostamaan opmnnoista saamani tietoayhä enemmän uusien
työtehtävieni myötä. Myös opintojen kautta soimitut kontak
tit ovat kuilanarvoisia tyotehtäviin siirryttäessä.
Tulin Jyvaskyiän kaupungin palvelukseen viimeisteilessäni
graduani. Aloitin tiedottajan äitiysioman sijaisena ja tyos
kentelmn sittemmin erään kaupungmn tytäryhtion viestintä-ja
markkinointiasiantuntijana. Nykyisin oieniyväskyiän kaupun
gin sosiaali- ja terveyspaiveiuiden viestintäpaaliikko.
Emmi, valmistunut vuonna 2008
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JYVASKYLAN YLIOPISTO
Yhteisöviestintä
Viestintätieteidcn laitos
Humanistinen tiedekunta

HaaVeena,
rJottajafl tyO

Mikä
yhteisoviestintä?

Yhteisöviestinnan
opiskelu on...

Opiskelijoiden
iyväskyla

Yhteisöviestintä (Organizational Communication
and Public Relations) tutkii erilaisten organisaati
oiden ja työyhteisöjen viestintää.

monipuolisia kursseja, kiinnostavia sivuaineita ja
kansainvalisyytta.

Jyväskylä on Suomen vilkkaimpia opiskelukaupunkeja.

Yhteisöviestinnän opiskelu ei ole pelkkaa kirjojen
tenttimistä, vaan ryhmätyöt, esseet, portfoliot
sekä luennot tekevät opiskelusta mielenkiintoista
ja vaihtelevaa.

iyväskylan yliopisto kuuluu Suomen suosituimplin

.

..

Opiskeluissa perehdytaan organisaation johtami
sen, sisäisen viestinnän ja PR-toiminnan kysy
myksiin erityisesti viestinnän ja vaikuttamisen
näkökulmasta. Teknologiavalitteinen viestintä,
monikulttuuriset toimintaympäristöt ja kansain
välistyminen ovat olennainen osa opintoja.

Jokainen yhteisoviestinnän opiskelija you räätä
löidä tutkintonsa omannäköisekseen sivuaine- ja
kurssivalinnoilla. Jyvaskylän yliopiston seitsemãn
en tiedekunnan sivuainetarjonnassa on yli 100
oppiainetta, joista yhteisöviestinnän opiskelijat
suosivat esimerkiksi taloustieteellisiä ja yhteis
kuntatieteellisiä oppiaineita.

Yhteisöviestinnän opiskelu avaa ovia monipuoli
sun työtehtaviin en aloilla. Opinnot valmistavat
tiedottajan työhön sekä toimintaan viestinnän
suunnittelu-, johtamis- ja esimiestehtävissä,
viestinnän yrittäjänä, viestintäkonsulttina ja
erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Tutkinnon höystäminen kansainvälisyydellä on
helppoa. iyväskylän yliopistolla on kansainvälistä
vaihtoa yli 300 yliopiston kanssa, ja opintoihin
kuuluva työharjoittelu on mahdollista suorittaa
ulkomailla. Kotikansainvalisyys on yhteisövies
tinnän opiskelijoulle ankipaiv, sillä sekä opetta
jistossa että opiskelutovereissa on ihmisia en
kansallisuuksista. Osa kursseista suoritetaan
englanniksi.
Kontakteja työelämään luodaan työharjoittelun
lisäksi kaytannönlaheisen opetuksen kautta, sillä
monet ku nssityöt toteutetaa n yritysyhteistyönä.

Joka neljäs vastaantulija on opiskelija.

yliopistoihin. Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa
ja 15000 opiskelijaa. Opiskelijattulevat kaikkialta
Suomesta. Kansainvälistä ilmettä tuovat vaihto-opiskelijat
jopa 90 en maasta.
Humanistiset tieteet ovat tutkitusti erinomaisella
kansainvälisellä tasolla (A+÷).

Viestintätieteiden laitos koostuu neljästã oppialnees
ta: journalistiikka, kulttuurienvalinen viestlntä, puhevies
tlntä ja yhteisöviestintä. Aineyhdistelma on Suomessa
ainutlaatuinen.

Imago on yhteisöviestijöiden oma ainejärjestö, joka p1tää huolta opiskelijoiden eduista ja vapaa-ajan virikkeistä.
www.imagory.net
Opiskelija-asunto löytyy Jyväskylästä helpostl. Korte
pohjan ylioppilaskyla, Keski-Suomen opiskelija-asunto
säätio ja yksityiset asunnontarjoajat välittävät kohtuuhin
taisia koteja opiskelijoille.
www.koas.fi I www.jyy.fi/fi/asuntopalsta I www.kortepohja.fi
Vapaa-ajan mahdollisuudet ovat lukuisat. Jyväskylän
yliopistolilkunnan tarjonnassa on yli SO lajia, ja harrastus
ryhmissä vol esimerkiksi soittaa, näytellä tal valokuvata.
Opiskelijat saavat tuntuvia alennuksia myös paikallisilta
palveluntarjoajilta.

Ilokivi on paakampuksen kulttuurikeskus. Elokuvanäy
tökset, keikat, stand-up-illat ja erilaiset ta pahtumat ovat
hyvää vastapainoa opiskelulle.
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