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ETELÄ-POHJANMAAN 
KORKEAKOULUYHDISTYS

www.epky.fi/kesayliopisto
https://www.facebook.com/Koulutusvalmennus

Teija Pitkäkangas, koulutusvalmentaja 
 teija.pitkakangas@epky.fi 050 431 7076

 

https://epopisto.fi/
 

Laura Ekberg
050 534 4998

 
Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki

Sedu

Korkeakoulu ja
avoin yliopisto
Esimerkiksi
psykologia,
kasvatustiede,
oikeustiede,
lääketiede.

SeAMK
Opintojen ohjaus
Tarjoamme
opinto-ohjaajien,
opintopsykologin
ja ammatillisen
erityisopettajan
palveluita.
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Muut
mahdollisuudet
Esimerkiksi
hevostaidot,
aikuisten
perusopetus ja 
maahanmuuttaja-
koulutus.

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

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

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

https://www.sedu.fi/
 

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

Seinäjoen yliopistokeskus UCS
https://www.ucs.fi/

 
Mari Kekola, asiantuntija

mari.kekola@tuni.fi 050 591 7181

https://www.seamk.fi/jatkuvaoppiminen
 

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

Tutkinto-
opiskelijaksi
voit hakea
seuraavassa
yhteishaussa, jos
täytät haku-
kelpoisuus-
vaatimukset.

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

Osaamis-
kokonaisuudet
tarjoavat
mahdollisuuden
oman osaamisen
kehittämiseen ja
syventämiseen. 

Polkuopinnot
Tutkintojen
ensimmäisen
lukuvuoden
opinnot sopivat
sinulle, jos
tähtäät tutkinto-
opiskelijaksi.

Seinäjoen kansalaisopisto www.seinajoki.fi/kansalaisopisto
 

Virpi Väänänen, projektikoordinaattori
virpi.vaananen@seinajoki.fi 050 476 7758
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Neljän yliopiston
koulutusta
Tampereen, Hel-
singin ja Vaasan
yliopistojen sekä
Taideyliopiston
koulutusta
Seinäjoella.

Tenttimispalvelu
Tarjolla maksuton
tenttimispalvelu
kaikille yliopisto-
opiskelijoille.

Jatkuva
oppiminen
Tutkintoon johta-
vaa koulutusta,
avoimen yli-
opiston opintoja 
ja täydennys-
koulutusta.

Opintopaketit
Työelämän
osaamisen
kehittämiseen
valmiiksi koottuja
teemapaketteja.

Opintoneuvonta
Opintoneuvojat
neljästä
yliopistosta
auttavat sinua.

perustutkinto
ammatti-
tutkinto
erikois-
ammatti-
tutkinto

Tutkintoon
johtava koulutus

Oppisopimus
Käytännönlähei-
nen tapa opiskella
ammattiin työn
ohella. Suurin osa
opiskelusta tapah-
tuu työpaikalla
työtä tehden.

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

Ohjaus ja tuki
opintojen aikana
Saat opintojen ai-
kana tukea ja ohja-
usta opintojen
sujuvuuteen, jatko-
opintoihin ja työ-
elämään
siirtymiseen.

Täydennys-
koulutus
Kun sinulla on jo
osaamista, ja
haluat täydentää
sitä. 

Työllistämö
Työttömyysuhan
alaisille,
työttömille sekä
työvoiman
ulkopuolella
oleville aikuisille.

Nuorten Startti/
Askeleittain-
ryhmät
Nuorille, jotka ovat
vailla opiskelu- tai
työpaikkaa tai
muuta mielekästä
toimintaa.

Henkilökohtaista
ohjausta kohti
työllistymistä tukevia
korkeakouluopintoja
Esimerkiksi ammatti-
korkeakoulujen ja
yliopistojen koulutus-
mahdollisuudet.

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

Koulutuksien
hyödyntäminen osana
työllistymis-
valmennusta
Tehostettu ja
yksilöllinen
opintoneuvonta.

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

https://www.jatkuvanoppimisenviisikko.fi/
https://www.facebook.com/jatkuvanoppimisenviisikko

https://www.instagram.com/jatkuvan_oppimisen_viisikko/
@jatkuvanoppimisenviisikko

 

Ohjauspalvelu
Ohjausta
kurssivalintaan,
tulevaisuuden,
opiskelun ja/tai
työllistymisen
tukeminen.
ALKU-valmennus.

Muita palveluja 
Yleiset
kielitutkinnot
(YKI), kursseja ja
ohjausta
maahanmuutta-
jille.

Opintotarjonta
Yli 1000 erilaista
pitkä- ja
lyhytkestoista
kurssia Seinäjoen
alueella.Taiteen
perusopetus
Luovaamo.
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https://www.facebook.com/Koulutusvalmennus
https://epopisto.fi/
https://www.sedu.fi/
https://www.ucs.fi/
https://www.seamk.fi/jatkuvaoppiminen
http://www.seinajoki.fi/kansalaisopisto
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