
   

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus Jyväskylä 

SeAMK / JAMK 

 
Aika:  maanantai 13.1.2020 klo 8.00 
Paikka:  Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)  

A1-, D1- tai D14-ovesta sisälle ja pohjakerrokseen  
 luokka BP06, Rajakatu 35, Jyväskylä 

  https://www.jamk.fi/fi/Yhteystiedot/Paakampus-Rajakatu/ 

 

Tervetuloa aloittamaan opiskelu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa! 

 

Ensimmäisellä lähiopetusviikolla tutustutaan JAMKn oppimisympäristöihin, monimuoto-opiskelun työkalui-

hin ja laaditaan alustavat henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat. Mahdollisia hyväksi lukuja silmällä pitäen 

kannattaa ottaa mukaan kaikki siihen tarvittavat dokumentit (mm. aiemmat työ- ja koulutustodistukset). 

Opinnoissasi tarvitset myös omaa kannettavaa tietokonetta, joten ota se mukaasi jo heti ensimmäisenä  

lähiopetuspäivänä.  

 

Ennen opintojen alkua, aktivoi jo sekä JAMKin että SeAMKin käyttäjätunnukset. Ohjeet käyttäjätunnusten 

aktivointiin alla: 

 

JAMKin käyttäjätunnusten aktivointi 

Tunnukset aktivoituasi pääset esim. käyttämään JAMKissa tuettuja ohjelmia, katsomaan lukujärjestyksiä ja 

opiskelemaan oppimisympäristössä. Tunnuksen hakeminen ja salasanan vaihtaminen tapahtuvat pankki-

tunnuksilla osoitteesta https://vetuma.jamk.fi. Tarkemmat ohjeet ja käyttösäännöt löytyvät osoitteesta 

https://helpdesk.jamk.fi/fi/opas-uudelle-verkonkayttajalle/#1 

 

SeAMKin käyttäjätunnusten aktivointi 

Tarvitset SeAMKin tunnusta esim. opintojaksoille ilmoittautumiseen ja opintoihin liittyvien todistusten tu-

lostamiseen. Aktivoi SeAMKin käyttäjätunnus täällä: https://tunnukset.seamk.fi. Palvelu edellyttää tietojär-

jestelmien käyttösääntöjen hyväksymistä. Käyttäjätunnus ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia, ja 

jokaisen tulee aina käyttää kirjautumiseen omaa tunnustaan. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi esim. 

SeAMKin sähköpostiosoitteen. Huomioithan, että lähetämme mm. opintoihin liittyviä tiedotteita SeAMKin 

sähköpostiosoitteeseen. Seuraathan SeAMKin sähköpostia säännöllisesti.  

 

Lähiopetusajankohdat JAMKissa 

Ensimmäisellä lähiviikolla käynnistyvät myös ensimmäiset kurssit. Liitteessä ensimmäisen viikon lukujärjes-

tys. Päivien pituudet ovat aamusta noin kello neljään iltapäivällä. Osallistuminen ensimmäiselle lähiopetus-

viikolle on opintojen sujuvan käynnistymisen vuoksi ehdottoman tärkeää. Viikkotuntimäärä on keskimää-

rin 40 tuntia. Lähiopetusviikot keväällä 2020 ovat seuraavat: 

 
Viikko 3:  ma - pe 13.-17.1.2020 
Viikko 7:  ma - pe 10.-14.2.2020 
Viikko 11: ma - pe 9.-13.3.2020 
Viikko 14:  ma - pe 30.3.-3.4.2020 
Viikko 19:  ke - pe 6.-8.5.2020 
Viikko 20:  ma - ti 11.-12.5.2020 

https://www.jamk.fi/fi/Yhteystiedot/Paakampus-Rajakatu/
https://vetuma.jamk.fi/
https://helpdesk.jamk.fi/fi/opas-uudelle-verkonkayttajalle/#1
https://tunnukset.seamk.fi/


   

 

Yhteydenotot 

Jos sinulla on kysyttävää tuleviin opintoihisi liittyen, lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Marita Viljanmaa 

(marita.viljanmaa@seamk.fi). Käytännön opiskeluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä SeAMKin opin-

tosihteeri Paula Koivulahteen (paula.koivulahti@seamk.fi). Huomioithan, että yhteyshenkilöiden tavoitetta-

vuudessa voi olla taukoa ajalla 18.12.2019-6.1.2020. 

 

Pysäköinti 

JAMKin pääkampus Rajakatu 35 kuuluu pysäköinnin valvonnan piiriin, joten huomioithan sen, mikäli tulet 

autolla. Aatoksenkadun tienreunaan ei saa pysäköidä. Liitteessä JAMKin kampusalueen kartta. 

 

 
Onnea ja menestystä opintoihisi! 

 
Marita Viljanmaa  Sami Kantanen              

koulutuspäällikkö, SeAMK     koulutuspäällikkö, JAMK    

 

 
Liitteet:  Ensimmäisen viikon lukujärjestys (viikko 3) 

Kampusalueen kartta (JAMK) 
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