
YHDESSÄ KOHTI TYÖTÄ!
7.12.2020-28.5.2021

Oletko ilman opiskelu- tai työpaikkaa? Jäikö koulu kesken? 
Loppuivatko työt koronan takia? Oletko ollut pitkään työttömänä 
ja kaipaat ohjausta urasuunnitteluun ja työnhakuun? Tai haluatko 
suunnata kokonaan uudelle uralle? Tämä koulutus on juuri sinulle! 
Autamme sinua vahvistamaan osaamistasi ja löytämään vahvuu-
tesi, samalla saat boostia työllistymiseen. Koulutuksen järjestäjä-
nä Etelä-Pohjanmaan Opisto, jolla on vahvat yhteistyöverkostot 
ja yhteydet maakunnan työelämään.

Innovatiivinen työvoimakoulutus työttömille, koulunsa keskeyttä-
neille tai alanvaihdosta haaveileville nuorille ja nuorille aikuisille. Voit 
hakea mukaan, mikäli olet Etelä-Pohjanmaalla asuva työnhakija.

Kenelle?

Täydennä osaamistasi ja löydä reitti työelämään!

Koulutusnumero 694673
Ajankohta 7.12.2020-28.5.2021, yhteensä 113 päivää, opetus 
  pääosin arkipäivisin (lomajakso 23.12.2020-3.1.2021) 
Toteutus Verkko-opetus, lisäksi lähiopetusta Etelä-Pohjan- 
  maan Opistolla, itsenäistä työskentelyä ja kahden 
  viikon työssäoppimisjakso 
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, kulukorvausta 
ja mahdollista korotettua etuuden osaa. Koulutus on maksuton.

Koulutuksen toteutus ja aikataulu

Hae mukaan!
Hae koulutukseen TE-toimiston kautta viimeistään 22.11.2020

koulutukset.te-palvelut.fi/kt/694673

VERKKOTOTEUTUS

http://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/694673


YHDESSÄ KOHTI TYÖTÄ!

Koulutus auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohdat työnhaun 
kannalta. Saat lisää itsetuntemusta, rohkeutta, vuorovaikutus- ja digitaitoja ja 
työkaluja arjen- ja elämänhallintaan.

Saat tukea jatko-opintojen tai työuran suunnitteluun ja työnhakuun.

Yhdessä työtä kohti! -koulutus järjestetään yhteistyössä Kiinni työelämään -hankkeen kanssa. 
Saat tukea työnhakuusi hankkeesta. Kysy meiltä lisää!

Elina Esala, projektisuunnittelija 
puh. 050 397 7015, elina.esala@ely-keskus.fi

Jani Aho, projektisuunnittelija 
puh. 050 397 7038, jani.aho@ely-keskus.fi

Lisätietoja koulutuksesta 
Terhi Silvendoin, hankeopettaja 
Etelä-Pohjanmaan Opisto 
puh. 050 550 7782, terhi.silvendoin@epopisto.fi

Rohkaistu työnhakuun ja työelämään

Vahvista osaamistasi! Suuntaudu uudelle alalle!

Henkilökohtainen opinto- ja uraohjaus, työnhakuvalmennus

Kahden viikon työssäoppimisjakso itseäsi kiinnostavalla alalla!

Tukea työpaikan löytämiseen! TE-palvelut

@kiinnityoelamaan @KiinniEsr

Saat koulutuksen 
suorittamisesta todistuksen, 

jota voit hyödyntää 
työnhaussa!

Lisätietoja koulutuksen aikana 
maksettavista taloudellisista etuuksista: 
Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702 
ma-pe klo 9-16 tai sähköpostitse  
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi 
Koulutusneuvontaa myös facebookissa! 
www.facebook.com/koulutusneuvontawww.ely-keskus.fi/kiinnityoelamaan

Haaveissa työ lähihoitajana, sosiaalialalla, lastenohjaajana, nuoriso- ja yhteisöohjaajana, luovilla 
aloilla tai jollain tekniikan ja liikenteen alalla? Koulutuksen aikana voit suorittaa tutustumisjakson 
tai opintoja mm. seuraavilta aloilta:
• Vanhustyö • Sosionomi-opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa (SeAMK)
• Varhaiskasvatus / lastenohjaus • Nuoriso- ja yhteisöohjaus • Hevostaidot • Sanataideohjaus 
• Tekniikan ja liikenteen ala (Sedun kuljetus-, sähkö-, metalli- tai autoalan koulutus) 
• Avoimen yliopiston opinnot (esim. kauppatieteet, viestintätieteet, hallintotieteet, tietojen- 
käsittelytiede/ohjelmointi)
Rakennetaan sinulle yhdessä polku valitsemasi alan jatko-opintoihin ja työelämään! 

http://www.ely-keskus.fi/kiinnityoelamaan

