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❖ Jos ilmoittaudut kurssille verkossa, 
sinä tarvitset verkkopankkitunnukset
ja suomalaisen henkilötunnuksen.

❖ Jos sinulla ei ole henkilötunnusta, 
voit ilmoittautua toimistossa, 
osoitteessa Pohjolankatu 27.

❖ Katso opiston aukioloajat

https://ekko.fi/yhteystiedot/#aukioloajat


❖ Voit ilmoittautua myös 
puhelimella seuraavasti:

ma 13.6. klo 9-15
ti 14.6. klo 10-15
ke 15.6. klo 10-15
to 16.6. klo 10-15

Soita puhelinnumeroon 
044 566 4553 

Maanantaina 13.6. 
voit soittaa myös numeroon  
044 742 0173

❖



❖ Ilmoittaudu kurssille osoitteessa

https://opistopalvelut.fi/ekko/index.php

Ohjeet verkkoilmoittautumista varten

https://opistopalvelut.fi/ekko/index.php


❖ Kirjoita kurssinumero tai kurssin nimi 
laatikkoon Hae kursseja.

❖ Paina Hae.



❖ Näytöllä näet kurssiluettelon.

❖ Valitse kurssi ja 
paina kurssin oikeassa reunassa 
Ilmoittaudu –painiketta.



❖ Kurssisi on nyt ostoskorissa. 

❖ Paina sivun vasemmassa reunassa 
Ostoskori –painiketta.



❖ Kirjoita tietosi. 

❖ Henkilötunnus
Jos sinulla ei ole 
henkilötunnusta, 
voit ilmoittautua 
toimistossa.

❖ Lähiosoite
katu/tie, jolla asut

❖ Postinumero 

❖ Postitoimipaikka 

kaupunki, jossa asut



❖ Matkapuhelin
Puhelin- tai 
kännykkänumero

❖ Valitse sinun Äidinkieli

❖ Kotikunta tai osasto: 
esim. Lappeenranta

❖ Koulutustausta 
Missä koulussa olet 
opiskellut?

❖ Pääasiallinen toiminta 
Oletko tällä hetkellä 
työllinen (=työssä), työtön, 
opiskelija, eläkeläinen 
vai muu



❖ Markkinointilupa
Jos annat luvan, opisto saa lähettää sinulle tietoa 
tulevista kursseista.

❖ Tiedotelupa 
Jos annat luvan, opisto saa lähettää sinulle uutiskirjeen 
2-3 kertaa vuodessa. 



❖ Laita rasti kohtaan 
Olen lukenut ilmoittautumisohjeet ja hyväksyn ehdot.

❖ Lopuksi paina Lähetä ilmoittautuminen.



❖ Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasijalle.

❖Toimisto ilmoittaa sinulle tekstiviestillä, 
jos kurssille on vapautunut paikka. 
Vastaa viestiin kahden vuorokauden kuluessa. 
Muussa tapauksessa tarjoamme vapaata paikkaa 
seuraavana varalla olevalle.  

Muista ilmoittaa toimistoon, 
jos puhelinnumerosi tai sähköpostisi muuttuu!

❖ Kurssin voi perua maksutta 
viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkamista. 
Ilmoita kurssin perumisesta toimistoon. 



Opintosetelialennus (15 €) 

❖ Eläkeläiset, työttömät ja maahanmuuttajat 
voivat saada yhden opintosetelin/vuosi. 

❖ Kurssin nimen lopussa lukee OS, 
jos kurssista saa alennuksen.

❖ Maksa kurssimaksu netissä
→ Täytä OS-hakemus netissä tai toimistossa.
→ OS-alennus maksetaan sinun tilille myöhemmin.

https://forms.gle/duYco9RDMSLXdFph6


❖ Information in English

❖ Instructions for online enrolment

http://ekko.fi/in-english/
https://opistopalvelut.fi/ekko/index.php?l=en


Tervetuloa!


