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JATKUVA

Henkilökohtaista
ohjausta kohti
työllistymistä tukevia
korkeakouluopintoja
Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen koulutusmahdollisuudet.

Kiinnostavien
opintojen etsiminen
yhdessä asiakkaan
kanssa
Aina yksittäisistä
avoimista opinnoista,
opintokokonaisuuksiin
ja tutkintoon saakka.

OPPIMINEN

Etelä-Pohjanmaan
korkeakouluyhdistys

www.epky.fi/kesayliopisto
https://www.facebook.com/Koulutusvalmennus
Teija Pitkäkangas, koulutusvalmentaja
teija.pitkakangas@epky.fi 050 431 7076

Koulutuksien
hyödyntäminen osana
työllistymisvalmennusta
Tehostettu ja
yksilöllinen
opintoneuvonta.

Työpiste Seinäjoen
kaupungin
työllisyyspalvelut/
kuntakokeilu
Tapaamiset
kasvotusten, Teamsissa,
puhelimitse tai
sähköpostilla.

https://epopisto.fi/

Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki
Korkeakoulu ja
avoin yliopisto
Esimerkiksi
psykologia,
kasvatustiede,
oikeustiede,
lääketiede.

Kulttuuri
Esimerkiksi
teatteri, esittävä
taide, luova
kirjoittaminen,
meikki ja
maskeeraus.

Oppivelvolliset
Esimerkiksi
kymppiluokka,
kokki-, meikki-,
tanssi- ja
turvaopisto.

Laura Ekberg
050 534 4998

Kasvatus- ja
ohjausala
Esimerkiksi
lastenohjaaja,
nuoriso- ja
yhteisöohjaaja.

Muut
mahdollisuudet
Esimerkiksi
hevostaidot,
aikuisten
perusopetus ja
maahanmuuttajakoulutus.

https://www.sedu.fi/

Sedu
Tutkintoon
johtava koulutus
perustutkinto
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto

Merja Kaateikko, projektisuunnittelija
merja.kaateikko@sedu.fi 040 868 0834

Urasuunnittelu
Jos et tiedä mitä
tehdä isona;
autamme sinua
suunnittelemaan
työllistymistä ja
jatko-opintoja.

Ohjaus ja tuki
opintojen aikana
Saat opintojen aikana tukea ja ohjausta opintojen
sujuvuuteen, jatkoopintoihin ja työelämään
siirtymiseen.

Täydennyskoulutus
Kun sinulla on jo
osaamista, ja
haluat täydentää
sitä.

Oppisopimus
Käytännönläheinen tapa opiskella
ammattiin työn
ohella. Suurin osa
opiskelusta tapahtuu työpaikalla
työtä tehden.

https://www.seamk.fi/jatkuvaoppiminen

SeAMK
Opintojen ohjaus
Tarjoamme
opinto-ohjaajien,
opintopsykologin
ja ammatillisen
erityisopettajan
palveluita.

Sanna Valkosalo, projektikoordinaattori
sanna.valkosalo@seamk.fi 040 558 2412

Avoin AMK
Yksittäiset
opintojaksot ja
alle 60 op
kokonaisuudet
maksuttomia
työttömille ja
lomautetuille.

Osaamiskokonaisuudet
tarjoavat
mahdollisuuden
oman osaamisen
kehittämiseen ja
syventämiseen.

Polkuopinnot
Tutkintojen
ensimmäisen
lukuvuoden
opinnot sopivat
sinulle, jos
tähtäät tutkintoopiskelijaksi.

Työllistämö,
Seinäjoen kansalaisopisto
Yli 29-vuotiaille
työnhakijoille

Pysytään
kunnossa
Yhteistä
ruoanvalmistusta,
liikuntaa ja
kuntosaliharjoittelua.

Kehitetään
itseämme
Tietoteknisiä ja
viestintätaitoja
sekä luovia
taiteita.

Tutkintoopiskelijaksi
voit hakea
seuraavassa
yhteishaussa, jos
täytät hakukelpoisuusvaatimukset.

https://www.seinajoki.fi/tyollistamo

Yrjö Uurtimo, projektikoordinaattori
yrjo.uurtimo@seinajoki.fi 050 469 8737

Haetaan
opintoihin tai
työhön
Yksilöllistä
ohjausta
koulutukseen ja
työelämään.

Tehdään,
luodaan ja
harrastetaan
Kuvataiteita,
kieliä,
keramiikkaa,
joogaa, frisbeegolfia.

https://www.ucs.fi/

Seinäjoen yliopistokeskus UCS
Neljän yliopiston
koulutusta
Tampereen, Helsingin ja Vaasan
yliopistojen sekä
Taideyliopiston
koulutusta
Seinäjoella.

Jatkuva
oppiminen
Tutkintoon johtavaa koulutusta,
avoimen yliopiston opintoja
ja täydennyskoulutusta.

Opintopaketit
Työelämän
osaamisen
kehittämiseen
valmiiksi koottuja
teemapaketteja.

Mari Kekola, asiantuntija
mari.kekola@tuni.fi 050 591 7181

Opintoneuvonta
Opintoneuvojat
neljästä
yliopistosta
auttavat sinua.

Tenttimispalvelu
Tarjolla maksuton
tenttimispalvelu
kaikille yliopistoopiskelijoille.

