
9. LK:N  OPPILAALLE  JA  HÄNEN  HUOLTAJALLEEN  KESÄÄ  VARTEN 
                     (säilytä tämä tiedote koko kesän ajan) 

1. Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020. Valintatiedon voi tarkistaa tuolloin netistä vastaanottavan 
oppilaitoksen kotisivulta, jos olet julkaisuun luvan antanut. Valintatieto tulee sähköpostiisi ja kirjeenä kotiin viimeistään 
seuraavan viikon aikana. Varmista, että kirjeposti tulee huomioiduksi, jos et ole kesällä paikalla, koska: 

2. Jos saat saa opiskelupaikan, sinun täytyy ilmoittaa opiskelupaikkaan 25.6.2020 mennessä ottavasi paikan 
vastaan, muuten paikka annetaan seuraavalle paikkaa varasijalla jonottavalle.  

3. Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, olet varasijajonossa. Tässä tilanteessa opinto-ohjaaja on 
yhteydessä sinuun ja tällöin sinun täytyy varautua käymään koululla perjantaina 12.6. tai seuraavan viikon alussa.  

4. Kesäaikana hakuasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa kesäohjaamo 12.6. lähtien puh. 044 4700 447. 

Yhteishaun varasijatilanne muuttuu kesän aikana, aina elokuunhun saakka. Jos tulet kesän aikana valituksi 
varasijalta opiskelupaikkaan, sinuun otetaan oppilaitoksesta henkilökohtaisesti yhteyttä. Varasijatilanteen 
muuttumista voit tiedustella myös suoraan oppilaitoksista, yhteystietoja löytyy tiedotteen lopusta.  

Varasijalla mahdollisesti aukeavaa opiskelupaikkaa odotellessasi, voit hakea myös uutta opiskelupaikkaa mm. 
Opintopolku.fi-sivustolla. SEDUn nettisivulla https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen  jatkuvassa haussa 
voit löytää vapaita opiskelupaikkoja, joita voit hakea sivuilta löytyvällä avoimen hakemuksen lomakkeella.  

Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös esim. SEDUn hakutoimistoon tai lukion kansliaan. SEDUn jatkuvassa haussa 
ovat haettavana vain ne opiskelupaikat, jotka ovat varsinaisessa haussa jääneet täyttymättä. 

Mikäli haet Opintopolussa kymppiluokalle tai SEDUn VALMA -koulutukseen, haku on auki 19.5.-21.7.2020 klo 
15.00 asti. Tulokset tästä hausta tulee 31.7. ja paikka tulee ottaa vastaan 14.8. Tietoa löydät netistä mm. seuraavien 
hakusanojan avulla: Seinäjoen lyseo kymppiluokka, SEDU VALMA, Etelä-Pohjanmaan Opisto kymppiluokka,  

Kymppiluokalla voi yrittää korottaa lähes kaikkia arvosanojaan, VALMAssa voi yrittää korottaa useita arvosanoja ja 
vuoden aikana tutustua SEDUn eri koulutusaloihin. 

Lisätietoa hauista:      Opintopolku   https://bit.ly/3bw9CLD     10.lk Lyseo     https://bit.ly/2Z3DAnK 

VALMA          http://valmastatyoelamaan.fi/vinkkeja/valma-pahkinankuoressa/  

SEDU VALMA    https://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Ammattialat/VALMA-ja-maahanmuuttajakoulutus 

E-P OPISTO          https://epopisto.fi/koulutustarjonta/kymppiluokka/ 

LAPUAN KAMPUS https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/perusopetus/ 

5. Mikäli et saanut opiskelupaikkaa, voit tulla käymään elokuun alkupuolella oposi juttusilla.  

 

KESÄOHJAAMO, 

Seinäjoen kesäajan ohjaus/neuvonta päättöluokkalaisille 12.6. alkaen: 044 4700 447  

Seinäjoen lukion opot:   044 7541758,     044 754 1637,   040 7748332 

Etelä-Seinäjoen lukion opo:  044 4181290 

Nurmon lukion opot:   044 4181991,     044 3028622 

Ylistaron lukion opo:   044 5502511 

SEDUn hakutoimisto:   040 8302275 

Lyseon opot:     Sini Sippola  044 2440687       Esa Hulkki 044 7541647,  

Nivel-opo (Seinäjoki) Elina Viitala  0400 344 911     10.lk opettaja/opo Kirsi Fors 0400 845603 
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