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Järjestöjä opiskelijalle

JYYn piirissä toimii paljon erilaisia järjestöjä, joiden toimintaan osallistumalla 
opiskelijat voivat vaikuttaa ympäristöönsä ja itseään koskettaviin asioihin, 
oppia tärkeitä työelämätaitoja, sekä viettää mielekästä vapaa-aikaa. 
Edustajistoryhmät politikoivat JYYn edustajistossa, ainejärjestöt kokoavat 
yhteen omien alojensa opiskelijoita ja harrastejärjestöt tarjoavat erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia kuorolaulusta kalastukseen.

JYYn avustukset
JYY myöntää pitkin vuotta erilaisia rahallisia avustuksia. JYYn myöntämien 
avustusten tarkoituksena on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien 
yhdistysten, opiskelijaryhmien ja yksittäisten opiskelijoiden järjestämiä 
tapahtumia sekä osallistumisia erilaisiin tapahtumiin. Järjestämis- ja osallis-
tumisavustuksilla JYY haluaa kannustaa jäseniään sekä piirissään toimivia 
yhdistyksiä aktiivisuuteen ja uusien toimintamuotojen käynnistämiseen.

Yhdistysten varsinaisen toiminnan tueksi haetaan JYYn yleisavustusta. 
Yleisavustukset tulevat hakuun maaliskuussa ja hausta ilmoitetaan erikseen.

JYYssä ollaan aina kiinnostuneita erilaisista uusista opiskelijoita koskevista 
tapahtumakonsepteista, joiden tiimoilta tehdä yhteistyötä. Olehan rohkeasti 
ja hyvissä ajoin yhteidessä, jotta voimme kehitellä yhteistyökuvioita.

Edustajistoryhmät
Kiinnostaako päätöksenteko, vaikuttaminen ja yhteiset asiat? Lähde mukaan 
edustajistoryhmien toimintaan.

Alvarin unioni

Alvarin unioni on puoluepoliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä,  joka 
haluaa lisätä JYYn päätöksenteon demokraattisuutta ja aktivoida opiske-
lijoita mukaan edustajiston toimintaan. Tavoitteena on saada kaikkien 
opiskelijoiden ääni kuulumaan ylioppilaskunnassamme. 

alvarinunioni.com

JYYn Demariopiskelijat

JYYn Demariopiskelijat on ryhmä sosialidemokraattisiin arvoihin, kuten 
tasa-arvoon, solidaarisuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sitoutuneita 
opiskelijoita. Meitä yhdistää halu tehdä ylioppilaskunnasta yhdenvertaisempi, 
ja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyvä yhteisö

demarinuoret.fi

Jyväskylän Keskustaopiskelijat (JOK)

Jyväskylän keskustaopiskelijat pyrkii opiskelumahdollisuuksien parantami-
seen ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen opintojen suorittami-
sessa. Kaikkia meitä yhdistää kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, sekä halu 
toimia yhdessä paremman huomisen puolesta.

keskustaopiskelijat.fi

Oikeat opiskelijat (JyKo)

Oikeat opiskelijat edustavat kaikkia opiskelijoita. Teemme sen keskittymällä 
edistämään konkreettisesti opiskelijan etua niin koulutus- kuin kuntapoliitti-
sesti, huolehtimalla ylioppilaskunnan talouden kestävyydestä sekä tekemällä 
kestäviä ja kannustavia ympäristöpäätöksiä.

kokoomusopiskelijat.fi/jyko
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Jyviva — Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto

Jyviva kamppailee tasa-arvon, ympäristön, demokratian ja elävän kulttuurin 
puolesta JYYssä ja kaikkialla kampuksella. Päätösten takana on aina 
arvovalintoja, ja siksi tuomme keskusteluun vahvan vihervasemmistolaisen 
vaihtoehdon.

jyviva.wordpress.com

Jyyn vihreät opiskelijat

JYYn vihreät opiskelijat toimii edustajistossa opiskelijan kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja joustavien opintomahdollisuuksien puolesta. Haluamme 
ylioppilaskunnan olevan aktiivinen yhteiskunnallinen toimija edistäen 
kestävää kehitystä niin kampuksella kuin kaupungissa. 

jyvioni.org

Luonnontieteilijät

Rationaaliseen ajatteluun ja faktoihin perustuvaan päätöksentekoon keskit-
tyvä, puoluepoliittisesti sitoutumaton luonnontieteilijöistä koostuva ryhmä.

luonnontieteilijat.wordpress.com

P&D

P&D on ainejärjestöjen pohjalta ponnistava edustajistoryhmä. Sloganimme 
”järjen ääni” mukaisesti P&D ei tee päätöksiä puoluepoliittisten ideologioiden 
perusteella, vaan ratkaisut tehdään rationaalisen harkinnan pohjalta. 
Tavoitteenamme on tuoda järjen ääntä ylioppilaskunnan toimintaan.

porssidumppi.com

JYY-politiikan historiaa

Menneinä vuosikymmeninä edustajistossa on 
ollut tällaisiakin ryhmiä: Akateeminen Siperia 
Seura, Maltillinen äärivasemmisto, Se siitä ja 
Honkaliitosta, Nyt loppui kosiskelu, Rakentavien 
voimien vaaliliitto, Viidakkopartio, Ilkka-puolue ja 
Mitävittua-kerho.

Ainejärjestöt | Subject Associations

Abakus
Erityispedagogiikka 
Special education 
abakusry.wordpress.com 
Facebook: Abakus ry

Astérix
Romaaninen filologia 
Espanjan kieli, Italian kieli 
Romance philology 
Spanish language, Italian 
language 
asterixry.wordpress.com
Facebook: Astérix

Cognito
kognitiotiede, Cognitive science

Corpus
Kirjallisuus, Museologia
Taidehistoria, Taidekasvatus
Literature, Museology
Art History, Art Education
corpusry.fi
Facebook: Corpus ry

Dumppi
Tietojärjestelmätiede 
Tietojenkäsittelytiede
Kognitiotiede, Kyberturvallisuus
Information Systems Science
Computer Science
Cognitive Science, Cyber Security
dumppi.fi
Facebook: Dumppi

Emile    
Kasvatustiede
Aikuiskasvatustiede
Education 
Adult education
emilery.fi
Facebook: Emile ry

Fokus
Sosiologia, sosiaalityö
Yhteiskuntapolitiikka
YFI-tutkinto-ohjelma
Sociology, Social work
Social and public policy
Programme of the Dep.of 
Social Sciences and Philosophy
fokusry.net 
Facebook: Fokus ry

IDESCO
Kansainväliset 
maisteriohjelmat
International Degree Students
idescojkl.com
Facebook: IDESCOry

Jano
Aineenopettaja- 
opiskelijat
Subject teacher 
students
janory.wordpress.com
Facebook: Jano ry

Lanka ry
Intercultural Management 
and Communication, Applied 
Linguistics
Facebook: Lanka ry

Linkki Jyväskylä
Tietotekniikka
Mathematical 
Information technology
linkkijkl.fi
Facebook: Linkki Jyväskylä ry

Lööppi
Journalistiikka
Journalism
looppi.org
Facebook: Lööppi ry

Magna Carta
Englannin kieli
English language
magnacartary.com
Facebook: Magna Carta ry



66 | Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY | www.jyy.fi Kalenteri 2020-2021 | 67 

Radikaali
Kemia
Chemistry
groups.jyu.fi/radikaali
Facebook: Jyväskylän 
yliopiston kemistit ry / 
Radikaali

Sane
Suomen kieli ja  
itämerensuomalaiset kielet
Finnish language
www.sanery.org 
Facebook: Sane ry

Sporticus
Liikunta- ja 
terveystieteet
Sport and health sciences
www.sporticus.fi
Facebook: Sporticus

Sputnik
Venäjän kieli ja kulttuuri
Russian language and culture
sputnikjklcom.wordpress.com
FB: Ainejärjestö Sputnik 

Stimulus
Psykologia
Psychology
stimulus.fi
Facebook: Stimulus ry

Sturm und Drang
Saksan kieli ja kulttuuri
German language and culture
sturmunddrangjkl.wordpress.
com
Facebook: Sturm und Drang 
Jyväskylä ry

Svenska Klubben
Ruotsin kieli
Swedish language
svenskaklubben.info
Facebook: Svenska Klubben ry

Mephisto
Filosofia
Philosophy
mephistory. 
wordpress.com
Facebook: Mephisto

Nefa
Etnologia ja antropologia
Ethnology ja anthropology
nefa-jkl.org
Facebook: Nefa-Jyväskylä ry 

Otsoni
Ympäristötieteet ja 
luonnonvarat
Environmental science  
and natural resources
otsoni.blogspot.com
Facebook: Otsoni ry

Parku
Viestintä
Communication
parku.fi 
Facebook: Parku ry

Pedaali
Musiikkikasvatus
Music education
pedaali.wordpress.com
Facebook: Pedaali ry

Pedago
Luokanopettaja- 
opiskelijat
Class teacher students
pedagory.fi
Facebook: Pedago ry

Puolue
Politiikan tutkimus
Political science
vojyu.wordpress.com
Facebook: Puolue ry

Pörssi
Kauppakorkeakoulu
School of Business and Economics
porssiry.fi
Facebook: Pörssi ry

Syrinx
Bio- ja ympäristötieteet
Biological and environmental 
science
syrinx.fi
Facebook: Syrinx ry

Taberna Latina
Latinan kieli
Latin
tabernalatina.wordpress.com
Facebook: Taberna Latina

Tiltti
Tilastotiede
Statistics
groups.jyu.fi/tiltti
Facebook: Tiltti ry

Tosine
Historia
History
tosine.fi
Facebook: Tosine ry

Trioli
Musiikkitiede
Musicology
triolirycom.wordpress.com
Facebook: Trioli ry

Varkaat 
Varhaiskasvatus
Early childhood 
education
varkaatblog.wordpress.com
Facebook: Varkaat ry

Viito!
Viittomakieliset opiskelijat
Viittomakieli
Sign language speakers
Sign language
viito.wordpress.com
Facebook: Viito ry

Lingviestit ry 
Kielten ja viestinnän opiskelijat
Language and communication 
studies
lingviestit.wordpress.com
Facebook: Lingviestit ry

Ynnä
Fysiikka, Matematiikka
Tietotekniikka, Tilastotiede
Physics, Mathematics 
Information technology,
Statistics
www.ynna.fi
Facebook: Ynnä ry

Harrastejärjestöt 
Teatteri, taiteilu, kulttuuri ja pelit

Hacklab Jyväskylä
Tekevän ihmisen olohuone. Kerhotilassamme voit toteuttaa monenlaisia 
kädentaitoja ja projekteja. Kerhoillat tiistaisin klo 18 eteenpäin.

jkl.hacklab.fi | Facebook: Hacklab Jyväskylä Ry

Hear
Musiikki-, taide- ja puuhasteluyhteisö Hear järjestää tapahtumia 
yliopistolla ja sen ulkopuolella. Radioimme myös keikkoja 
suorina lähetyksinä, joten voit helposti osallistua menoihin vaikka 
pitäisikin lukea tenttiin tai rahat ovat lopussa.

www.hear.fi | Facebook: Hear ry
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Jopka
Jopka on Jyväskylässä toimiva kameraseura, joka järjestää mm. valoku-
vauskursseja ja valokuvanäyttelyitä. Seura ylläpitää valokuvausstudiota 
Kortepohjassa. Jäseneksi liittymällä saat alennusta kurssi- ja studiomaksuista. 

www.jopka.net | Facebook: Jopka ry

Jyväskylän Science Fiction Seura 42
Jyväskylän scifi-seura edistää ja tukee scifi- ja fantasiakulttuurin harrasta-
mista. Kokoonnumme lukupiirin ja muiden scifi-rientojen merkeissä joka kuun 
kolmas keskiviikko klo 18 Sohwilla.

scifi42.fi | Facebook: Scifi 42

Jyväskylän Ylioppilasteatteri JYT
Jyväskylän ylioppilasteatteri on tavoitteellinen ja haasteita pelkäämätön 
harrastajateatteri. JYT pitää päämajaansa yliopiston kampuksella Ilokivessä, 
missä toteutetaan vuosittain noin 3-5 ensi-iltaa. 

jyt.fi | Facebook: Jyväskylän Ylioppilasteatteri

Kampus Kustannus
Tule tekemään kirjallisuutta! JYYn julkaisusarja Kampus Kustannus julkaisee 
kiinnostavaa tieteellistä ja kaunokirjallista kirjallisuutta. Liity mukaan! Myös 
kirjaideat ovat tervetulleita!

kampuskustannus.fi | Facebook: Kampus Kustannus

Kortepohjan lautapelikerho
Kortepohjan lautapelikerho kokoontuu tiistaisin klo 17 alkaen 
Rentukan kerhotilassa. Mukaan et tarvitse kuin itsesi – aikaisempi 
kokemus pelattavista peleistä ei ole välttämätöntä.

Facebook: Kortepohjan ylioppilaskylän lautapelikerho

Kortepohjan roolipelikerho
Pöytäroolipelikerho Marope kokoontuu Rentukka-talon kerho-
huoneella.  Tervetuloa kokemaan mielenkiintoisia tari- 
noita, joihin pääset itse vaikuttamaan!

Facebook: Marope

Jyväspeksi
JyväSpeksi on improvisaation-, musiikin- ja tanssinsekaista opiskelijateat-
teria. Toiminta alkaa syksyllä ja huipentuu kevään esityksiin. Tule mukaan 
näyttelemään, käsikirjoittamaan, tanssimaan, bändiin, puvustamaan, lavas-
tamaan tai vaikka promoamaan!

jyvaspeksi.fi | Facebook: JyväSpeksi

Lusica - Luonnontieteilijöiden Sikaryhmä
Lusica on luonnontieteellistä kulttuuria vaaliva järjestö, joka kokoaa yhteen 
luonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

lusica.pasku.us

Musiikki

Korteforte
KorteForte-kuoro kokoontuu kerran viikossa Rentukka-talon Lillukassa. 
Kuoro on avoin kaikille laulamisesta kiinnostuneille. Pääsykoetta ei ole eikä 
nuotinlukutaitoa vaadita, vaan sävelkorva ja innostus laulamiseen riittävät. 
Lukukausimaksu 5 euroa. 

Facebook: Korteforte-kuoro

Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys JELMU
Jelmu järjestää Suomen parhaan keikkapaikan eli Tanssisali Lutakon konsertit. 
Keikkoja on rockista räppiin ynnä muuhun ja toiminta pyörii pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin. Lutakon vapaaehtoisjoukko on kirjava ja kansainvälinen. 
Tervetuloa mukaan!

jelmu.net | Facebook: Tanssisali Lutakko

jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfis
Harrastajaorkesteri Sinfiksessä tavoitteena on nauttia yhdessä musiikin 
tekemisestä. Harjoittelemme maanantaisin Musicalla klo 18-21 ja järjes-
tämme pari konserttia lukuvuodessa. Ei soittokokeita.

sinfis.net | Facebook: Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfis

Musica-kuoro
40-vuotiaassa, suorastaan legendaarisessa sekakuoro Musicassa pääset 
laulamaan kansanmusiikkia, renessanssi- ja barokkimusiikkia, kirkkomusiikkia 
ja nykysäveltäjien teoksia kunnianhimoisessa ja hauskassa seurassa! Syksyn 
koelaulut ma 11.9. ja ti 12.9.

musicakuoro.net | Facebook: Musica-kuoro

Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit
Puhkupillit koostuu yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoista. 
Järjestämme vuosittain ainakin kaksi omaa konserttia sekä keikkailemme 
ahkerasti yksityistilaisuuksissa. Tervetuloa mukaan soittamaan jo seuraaviin 
harjoituksiin!

puhkupillit.fi | Facebook: Puhkupillit

Ruamjai
Ruamjai on sekakuoro, jonka nimi tarkoittaa thain kielellä yhteistä sydäntä. 
Taiturimaisen tulkinnan ja laulannan lisäksi Ruamjai sykkiikin ja soi isommin 
kuin yhteenlasketut laulajansa.

ruamjai.fi | Facebook: Ruamjai
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Liikunta, partio, luonto ja retkeily

Liikunnan Riemu
Liikunnan Riemu on vuonna 2011 perustettu urheiluseura, jonka jäsenistö 
koostuu pääosin Jyväskylän yliopiston opiskelijoista. Seuran tarkoituksena 
on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia toteuttaa omia urheiluharrastuksiaan 
kilpailu- tai harrastusmielessä.

liikunnanriemu.com | Facebook: Liikunnan Riemu

Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri eli Kessu
KESSU:lle on tärkeää ympäristökasvatus ja käytännön suojelutyö. Lapset ja 
nuoret ovat tervetulleita luontokerhoihimme ja tapahtumiimme oppimaan 
luonnon ihmeistä ja sen suojelun tärkeydestä.

luontoliitto.fi/kessu | Facebook: KessuLuontoliitto

Jyväskylän akateemiset reservinupseerit
JARU on Jyväskylän opiskelijoiden oma reserviläisyhdistys. Yhdistys tarjoaa 
monipuolista ja vauhdikasta toimintaa sukupuoleen ja sotilasarvoon tai 
-arvottomuuteen katsomatta.

Facebook: JARU ry

Jyväskylän Liitokiekkoilijat
JyLi kokoaa yhteen ultimaten ja frisbeegolfin harrastajat. Monet löytävät 
näistä harrastuksen juuri opiskeluaikana. Ultimatea voi pelata taitotasosta 
riippumatta sekä JyLin avoimilla vuoroilla että osana korkeakoululiikuntaa.

jyli.fi | Facebook: Ultimate Jyväskylä

Jyväskylä Roller Derby
We are a skater owned and operated roller derby league from Jyväskylä, 
Finland. We brought this fast, furious and gorgeous sport to town in 2011. We 
are recruiting skaters, referees and off-track Ragdolls and are looking for 
sponsors. Get in touch and on the track!

jyvaskylarollerderby.fi/ | Facebook: Jyväskylä Roller Derby

Kala ja kulaus
Kala ja Kulaus on kalastusseura, jonka toiminta on avointa kaikille korkea-
kouluopiskelijoille. Järjestämme monenlaista kalasteluun ja kulautteluun 
liittyvää toimintaa.

kalajakulaus.net | Facebook: Kala ja kulaus ry

Jolppi
Jolppi järjestää kaikille avoimia lähi- ja luomuruokatilauksia. Tuotteet hanki-
taan suoraan maanviljelijöiltä ja pieniltä jalostajilta. Tervetuloa tilaajaksi tai 
tekemään mielenkiintoista vapaaehtoistyötä!

jolppi.org | Facebook: Jolppi

Jyväskylän opiskelevat partiolaiset
JOPA retkeilee ja ulkoilee reipashenkisesti. Yhdessä tehdään monenlaista 
mukavaa mm. vaellusten sekä ruoka-, nuotio- ja lautapeli-iltojen merkeissä. 
Partiotaustaa ei tarvita, kaikki mukaan!

jopary.net | Facebook: Jyväskylän opiskelevat partiolaiset - Jopa ry

Seminaarinmäen Senators
Seminaarinmäen Senators on opiskelijoiden perustama harrastejääkiekko-
joukkue, johon ovat tervetulleita opiskelijat, alumnit ja muut henkilöt sukupuo-
leen ja taitotasoon katsomatta!

seminaarinmaensenators.nimenhuuto.com 
Facebook: Seminaarinmäen Senators

Kansainvälisyys

AIESEC Jyväskylä
AIESEC Jyväskylä tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja itsensä 
kehittämiseen. Lähde kauttamme ulkomaille vapaaehtoistöihin, työharjoit-
teluun tai liity paikallistoimintaan Jyväskylässä.

aiesec.fi | Facebook: AIESEC Jyväskylä

ESN Jyväskylä
ESN Jyväskylä is a local section of Erasmus Student Network. We organize 
multicultural activities, events, and trips for all students interested in interna-
tionalization, both Finnish and international.

esnjyvaskyla.org | Facebook: ESN Jyväskylä

IDESCO
IDESCO is the International Degree Student Community, an organisation 
for international degree (Masters’ and PhD) students at the University of 
Jyväskylä. We make international students’ voices be heard!

idescojkl.com/ | Facebook: IDESCOry

Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden – JOPNO
JOPNO on Jyväskylän opiskelijoiden linkki Pohjolaan, meidän kauttamme saat 
tietoa Pohjoismaista, NordJobbista eli kesätöistä Pohjolassa, sekä vaihdosta 
Nordplus ja Nordlys ohjelmien kautta. Luonnollisesti järjestämme Pohjola 
henkisiä tapahtumia ja osallistumme kansainvälisiin tapahtumiin

Facebook: Jyväskylän Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry (Jopno)

Jyväskylän Eurooppanuoret
Jyväskylän Eurooppanuoret on Eurooppanuoret ry:n paikallinen jäsenyh-
distys, joka toimii Jyvässeudulla kansainvälisten ja erityisesti eurooppalaisten 
asioiden parissa. Tavoitteenamme on lisätä EU- ja Eurooppa-tietoisuutta 
sekä erityisesti nuorten aktiivisuutta osallistua keskusteluun esimerkiksi 
Eurooppa-aamiaisten, erilaisten keskustelutilaisuuksien ja ekskursioiden 
merkeissä.
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eurooppanuoret.fi/jyvaskylan-eurooppanuoret

Kansalaisjärjestöt ja politiikka

Changemaker
Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, joka toimii globaalin 
oikeudenmukaisuuden puolesta. Toiminnassamme puutumme epäoikeu-
denmukaisuutta ylläpitäviin ja vahvistaviin rakenteisiin. Tervetuloa mukaan 
Jyväskylän ryhmän toimintaan!

changemaker.fi | Facebook: Changemaker Finland

JSDN – Jyväskylän Demarinuoret ja -opiskelijat
Edistämme tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta. Olemme 
demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden periaatteita puolustava 
feministinen järjestö. Uskomme, että meillä kaikilla on oikeus koulutukseen, 
työhön ja onnelliseen elämään, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön 
kustannuksella.

demarinuoret.fi | Facebook: demarinuoriso

Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat
Jyvioni on yksi Suomen aktiivisimmista Vihreiden nuorten paikallisjärjestöistä. 
Jäseniämme yhdistää visio vihreiden arvojen yhteiskunnasta. Ajankohtaisen 
keskustelun ja politiikan tekemisen ohella vietämme yhdessä aikaa myös 
rennoissa merkeissä.

jyvioni.org | Facebook: Jyvioni

Jyväskylän Keskustaopiskelijat
Jyväskylän Keskustaopiskelijat, tuttavallisemmin JOK, on yliopisto- ja 
AMK-politiikasta sekä valtakunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneiden 
yhteisö. Jäseniämme yhdistää vahva usko mahdollisuuksien tasa-arvoon ja 
sivistykseen, sekä halu toimia yhdessä paremman huomisen puolesta. Tule 
mukaan!

keskustaopiskelijat.fi | Facebook: Jyväskylän Keskustaopiskelijat

Jyväskylän kokoomusopiskelijat
Kokoomusopiskelijoissa osaaminen yhdistyy yhteiskuntavastuuseen ja 
ekologisiin arvoihin. Toimimme myös kunnallispolitiikassa ja yhdistyksemme 
onkin oiva väylä vaikuttamisesta kiinnostuneille. 

kokoomusopiskelijat.fi/jyko  
Facebook: Jyväskylän kokoomusopiskelijat

Jyväskylän seta
Seta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien etu- ja virkistysjär-
jestö. Vertaistukiryhminä toimivat mm. aseksuaali-, trans-, ja lautapeliryhmät 
sekä opiskelijaryhmä Pinko.

jklseta.fi | Facebook: Jyväskylän Seta

Jyväskylän YK-yhdistys
Edistämme YK:n periaatteiden ja päämäärien, kuten Agenda2030- 
 tavoitteiden toteutumista erityisesti Jyväskylän seudun nuorten ja opiske-
lijoiden parissa. JyYK järjestää erilaisia tapahtumia kuten teemapäiviä, 

keskusteluja, leffailtoja ja ekskursioita.

jyyk.org | Facebook: Jyväskylän YK-yhdistys

Keski-Suomen Vasemmistonuoret
Vasemmistonuoret on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset 
arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. 
Tule mukaan Keski-Suomen toimintaan!

vasemmistonuoret.fi/keski-suomi 
Facebook: Keski-Suomen Vasemmistonuoret

Liberaalipuolue - Vapaus valita
Olemme Suomen ainoa sekä arvo- että talousliberaali puolue. Kannatamme 
nykyistä laajempaa yksilönvapautta ja elinkeinovapautta. Järjestämme 
poliittista toimintaa eritoten Jyväskylässä.

liberaalipuolue.fi/piirijarjestot/keski-suomi 
Facebook: Liberaalipuolue

MLL Järvi-Suomen piiri
Ole pienen puolella! Tule vapaaehtoiseksi: kaveriksi lapselle tai nuorelle, 
kerhonohjaajaksi, perhekummiksi, tukihenkilöksi, lastenhoitotoimintaan hoita-
jaksi. Lue lisää nettisivuiltamme!

jarvi-suomenpiiri.mll.fi | Facebook: Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Järvi-Suomen piiri ry

Naisten Pankki Jyväskylä
Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista 
toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Keräämämme lahjoitusvarat 
käytetään mm. naisten ammattikoulutuksen järjestämiseen ja kyläpankkien 
perustamiseen.

naistenpankki.fi/jyvaskyla | Facebook: Naisten Pankki Jyväskylä

Oikeutta eläimille
Oikeutta eläimille on vuonna 1995 perustettu eläinten oikeuksia ajava 
ruohonjuuritason järjestö. Mukaan toimintaan voivat tulla kaikki yhdistyksen 
päämääriä ja toimintatapoja kannattavat ihmiset. Ota yhteyttä: jyvaskyla@
oikeuttaelaimille.fi

oikeuttaelaimille.fi | Facebook: Oikeutta Eläimille Jyväskylä

Piraattinuoret
Olemme Suomen arvoliberaalein poliittinen nuorisojärjestö. Piraattinuorten 
politiikan lähtökohtana ovat yksilönvapaudet. Teemme Piraattipuolueen 
nuorisotyötä: Poliittisen kansalaistoiminnan lisäksi tapaamme liikunnan, 
kulttuurin ja hauskanpidon merkeissä.

pinu.fi | Facebook: Piraattinuoret

UN Womenin Jyväskylän paikallistoimikunta
YK:n tasa-arvojärjestön tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa on yhtä 
arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi – jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset 
oikeudet ja mahdollisuudet. Paikallistoimikunnan tarkoitus on tukea UN 
Womenia tässä tavoitteessa, päätehtävinään varainkeruu ja tiedotus. 
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www.unwomen.fi 
Facebook: Suomen UN Women, Jyväskylän paikallistoimikunta

Hengellinen toiminta

Jyväskylän Evankeliset Opiskelijat
Jyväskylän Evankeliset Opiskelijat on kristittyjen opiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten porukka. Kokoonnumme keskiviikkoisin Lutherin kirkolla 
(Kansakoulukatu 5) klo 18.30.

eo.sley.fi/jyvaskyla  
Facebook: Jyväskylän Evankeliset Opiskelijat

Jyväskylän seurakunta
Meillä on monipuolista toimintaa nuorille aikuisille ja aikuisille. Tule ja löydä 
sinulle sopiva seurakuntayhteys! Voit aloittaa tutustumalla nettisivuihimme. 

www.jyvaskylanseurakunta.fi/nuoret 
Facebook: Nuoret aikuiset Jyväskylän seurakunta

Jyväskylän NNKY
Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on kansainvälinen ekumeeninen naisjär-
jestö. Järjestämme sekä hengellistä että sekulaarista harrastustoimintaa: 
pohditaan syntyjä syviä, järjestään retriittejä ja kursseja –  mitä vain 
haluamme!

ywca.fi | Facebook: Jyväskylän NNKY

Jyväskylän OPKO
Jyväskylän OPKO, Jyväskylän OPKO järjestää opiskelijailtoja, messuja ja soluja, 
joihin kaikki opiskelijat ovat tervetulleita. Toiminta koostuu mukavasta yhdes-
säolosta, hengellisestä opetuksesta, keskustelusta, rukouksesta ja iltapalasta. 
Tervetuloa sellaisena kuin olet! Opiskelijaillat joka torstai klo 18.30 ja messut 
kerran kuussa torstaisin klo 19.00 Kortepohjan kirkossa. 

opko.fi/opiskelijat/jyvaskyla | Facebook: Jyväskylän OPKO

Jyväskylän Vapaaseurakunta
Urban Light on nuorten aikuisten kohtaamispaikka Sinulle, joka haluat kohdata 
sekä ihmisiä että Jumalaa. Rokkaavan raikkaat ja kotoisan rennot illat joka 
torstai klo 19. Interpretation in English.

urbanlight.fi | Facebook: Urban Light // Jkl

Hehku Jyväskylä
Hehku on opiskelijoiden ja nuorten aikuisten yhteisö, jossa haluamme 
yhdessä juurtua Jeesukseen, rohkaista ja tukea toisiamme ja oppia hehku-
maan Jumalan rakkautta myös ympärillemme. Hehku-iltoja tiistaisin klo 19 
(Vapauden katu 24) järjestää KRS:n opiskelijatyö. Tervetuloa! 

opiskelijat.fi | Facebook: Hehku Jyväskylä

Lumina Campus
Lumina Campus on seurakuntarajat ylittävä kampusyhteisö. Lumina hehkuu 
kristillistä kulttuuria, mutta kutsuu mukaansa jokaisen maailmankatsomukseen 

katsomatta. Yhteisöllinen, poikkitieteellinen, keskusteleva ja kansainvälinen.

luminacampus.fi | Facebook: Lumina Campus

Muita

Best Buddies -kaveritoiminta
Best Buddies -kaveritoiminnassa kehitysvammainen tai muuten tukea 
tarvitseva henkilö ja vammaton henkilö yhdistetään tasavertaisiksi kavereiksi. 
Kaveruus on rentoa hengailua, määräaikaista ja ilmaista. Täytä hakulomake 
ja ryhdy kaveriksi!

tukiliitto.fi | Facebook: Best Buddies Finland

Eteläpohjalainen osakunta
Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen osakunta EPOK järjestää kuukausittain 
erilaisia tapahtumia. Tapahtumiin ovat tervetulleita kaikki synnyinseudusta 
riippumatta!

etelapohjalainenosakunta.wordpress.com | Facebook: EPOK

Jyväskylä Debate Society
JDS promotes the art of debating, argumentation and critical thinking. 
We offer a fun and friendly environment for both Finnish and international 
students. We meet to discuss the most controversial moral and societal 
issues and learn how to prove each point of view.

Facebook: Jyväskylä Debate Society

Jyväskylä Entrepreneurship Society
Jyväskylä Entrepreneurship Society – tutummin JES – yhdistää aktiiviset ja 
itsensä kehittymisestä kiinnostuneet ihmiset alaan ja opinahjoon katsomatta. 
Tapahtumamme ovat kaikille avoimia ja ilmaisia, ja tarjonnasta löytyy mm. 
puhujia ja workshoppeja.

jkles.fi | Facebook: Jyväskylä Entrepreneurship Society

Jyväskylän opiskelijoiden luomupiiri Jolppi
Jolppi järjestää lukukausien aikana kerran kuukaudessa kaikille avoimen 
ruokatilauksen suoraan lähiseudun luomutuottajilta. Tilaus tehdään nettilo-
makkeella ja ruoat noudetaan noin viikkoa myöhemmin jakotilaisuudesta.

jolppi.org | Facebook: Jolppi

Jyväskylän Urheiluakatemia
Jyväskylän Urheiluakatemia on urheilijan polun tukiverkosto kilpa- ja 
huippu-urheilu-uralle tähtääville nuorille. Tavoitteenamme on, että lahjak-
kaalla urheilijalla olisi mahdollisuus kehittyä ja menestyä urheilijana sekä 
opiskella joustavasti valmentautumisen ohella.

jyvaskylanurheiluakatemia.fi | Facebook: Jyväskylän Urheiluakatemia

Loimun opiskelijat - Jyväskylä
Olemme luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n paikallinen 
opiskelijayhdistys Jyväskylässä. Järjestämme työelämäaiheisia tapahtumia 
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ja infopisteitä, tervetuloa kahville ja tutustumaan sekä opiskelijayhdistyksen 
että liiton toimintaan!

Facebook: Loimun opiskelijat - Jyväskylä

Mitä-verkosto
Mitä-verkosto on nuorten aikuisten vaikuttamisyhteisö, joka toimii Plan 
Internationalin alaisuudessa. Keskitymme globaaleihin kehityskysymyksiin 
erityisesti tyttöjen oikeuksien näkökulmasta.

plan.fi/mita-verkosto | Facebook: Mitä-verkosto Jyväskylä

Olutseura DOS
Olutseura DOS ry on akateeminen olutseura, joka yhdistää hyviä oluita ja eri 
alojen opiskelijoita joka kuukausi! Järjestämme olutiltoja eri teemoilla, minkä 
lisäksi teemme esimerkiksi panimovierailuja. Tule mukaan maistelemaan ja 
oppimaan oluista!

olutseurados.fi | Facebook: Olutseura DOS ry

SYY-Jyväskylä
SYY-Jyväskylä on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden paikallisyhdistys. 
Järjestämme muun muassa erilaisia työelämätapahtumia sekä perinteiset 
vappusitsit. Liity mukaan!

syyjyvaskyla.wordpress.com | Facebook: SYY-Jyväskylä

Ainejärjestöhaalarien  
värikartta

Student Overalls

Linkki

Astérix
Puolue

Sane
Viito!
Ynnä

Dumppi
Magna Carta
Parku
Pedago
Sputnik

Fokus
Mephisto
Sporticus
Sturm und Drang

Tosine

Tiltti
Corpus

Pedaali
Trioli

Emile

Abakus
         Otsoni 
              Varkaat
                        Syrinx

        Lööppi
Nefa

Stimulus
Pörssi 
Radikaali

Svenska
Klubben


