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 Antaa tiivis kokonaiskuva opintokokonaisuuden sisällöstä ja 

opiskelusta

 Helpottaa opiskelun käynnistämistä

 Tutustu perehdytyksen lisäksi huolellisesti Liikunta- ja 

hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden nettisivuihin ja 

opinto-oppaaseen 

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-hyvinvointi/opinnot
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/liihyvavoinjyu/


Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden 

laajuus vaikuttavat osaamistavoitteisiin. Opintokokonaisuuden 

suoritettuaan opiskelija

 tunnistaa liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan monialaisen ja 

monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla

 osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä 

näiden edistämiseen

 ymmärtää tavanomaisimpia hyvinvointimuuttujia, niiden 

mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä 

omassa toiminnassaan 

 osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, 

vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja



 Laajuus 15-50 op

– Pakolliset opintojaksot (6 op)

 LTKY4002 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (1 op)

 LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op)

 LTKH1001 Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa (2 op)

 LTKY4003 Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen (1 op)

– Valinnaiset opintojaksot (9-44 op)

 Liikkumista, terveyttä ja hyvinvointia eri ikäkausina

 Hyvinvoinnin edistäminen ja valmennus

 Liikunta- ja hyvinvointiteknologia sekä digiosaaminen

 Yrittäjyys ja markkinointi

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ltky4002/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ltky4001/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ltkh1001/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/ltky4003/


 Tutustu opintojaksoihin opinto-oppaassa

 Suunnittele opintosi (vinkkejä LTKY4002 jaksolta)

 Opintoja aloittaessa kannattaa suunnitella opintojen aikataulu 

huomioiden suoritusoikeusaika, lähiopetusten aikataulut ja 

opintojaksojen suoritustavat

– 1 opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta 

– opiskeluun kuluva aika vaihtelee, siihen voivat vaikuttaa mm. 

omat tavoitteet, resurssit ja aikataulut, opiskelutaidot ja 

suoritustapa 

 Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan (opinto-oppaasta 

Korppiin)

 Aloita uuden oppiminen Moodlessa

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/liihyvavoinjyu/
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 Opintojen hinta on 15 euroa/op

 Kevätlukukauden aikataulut julkaistaan loka-/marraskuussa

 Opintojaksot suoritettaan pääasiallisesti Moodlessa 

etäyhteyksineen (LBIP1015, LBIP1013)

 Opintojaksot voi kiinnittää ainoastaan yhteen kokonaisuuteen



• Opiskelutaitowebinaarit

• Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op)

• Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky (2 op)

• Katso lyhyt video: Kehity kirjoittajana

• Ohjausta opintoihin ja urasuunnitteluun — Jyväskylän yliopiston 

avoin yliopisto (jyu.fi)

http://www.opiskelutaidot.fi/opiskelutaito-webinaarien-aikataulu/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/jaopp1000/ilmoittaudu-opintoihin-avoinyo/
https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/yoavoinchy/
https://youtu.be/mrtS-zg6Czw
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/opintojen-ohjaus


 Avoimen yliopiston opiskelunpalvelut: 

– HelpJYU-palvelu

– Puhelin: 0294418080; ma-pe klo 12-15.

– Jyväskylä: Seminaarinkatu 15, T-rakennus (Lähde-kirjaston 

vieressä)

Kokkola: Talonpojankatu 2B

 Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteystiedot — Jyväskylän 

yliopiston avoin yliopisto (jyu.fi)

 Opintosisällöistä ja suoritustavoista: Maria Schildt

 Hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä: 

Susanna Nummi

 Tutkintotavoitteinen opiskelu: Riina Kärkkäinen

 Liikuntatieteellisen tiedekunnan hakuneuvonta: Minna Mård

https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/yhteystiedot
https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/henkilokuntamme/schildt-maria
https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/henkilokuntamme/nummi-susanna
https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/henkilokuntamme/karkkainen-riina
https://www.jyu.fi/sport/fi/tiedekunta/henkilosto/hallinto/mard-minna



