
Näin ilmoittaudut Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston koulutuksiin  

Jos olet ilmoittautunut kesäyliopiston 
nettisivujen kautta koulutuksiin 
31.12.15 jälkeen, olet saanut 
ilmoittautumisen yhteydessä 
sähköpostiisi kesäyliopiston opiskelija-
numeron ja salasanan, joilla pääset 
katsomaan ja muokkaamaan omia 
tietojasi kesäyliopiston opiskelijatieto-
järjestelmässä. Jos kirjaudut ko. 
tunnuksilla järjestelmään ennen 
ilmoittautumista koulutukseen, ohjelma 
esitäyttää ilmoittautumislomakkeen 
puolestasi ja sinun tarvitsee vain 
tarkistaa, että tietosi ko. ilmoittautu-
misen osalta ovat oikein. 
 
Jos sinulla ei ole ko. tunnuksia tai et 
muista niitä, jatka koulutustarjonnan 
kautta ilmoittautumisiin ilman kirjau-
tumista. Voit tiedustella unohtuneita 
tunnuksiasi kesäyliopistosta. 
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Kun ilmoittaudut koulutukseen, valitse ensin haluamasi koulutus kesäyliopiston 
koulutustarjonnasta. Pääset koulutuksen tietoihin klikkaamalla koulutuksen nimeä. 
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Koulutuksen esittelyn lopussa on 
kohta Ilmoittautuminen. Valitse se 
kesäyliopiston toimipaikka, jonka 
koulutukseen haluat ilmoittautua ja 
klikkaa Ilmoittaudu-painiketta. 
Huomioi myös ilmoittautumisen 
perumisehdot. 
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Jos sinulla on aiempien 
ilmoittautumisten pohjalta 
kesäyliopiston opiskelija-
tunnus, voit kirjautua 
opiskelijatietojärjestelmään 
myös ilmoittautumis-
lomakkeella. 
 
Jos sinulla ei ole (tai et 
muista) tunnuksia, jatka 
täyttämällä lomake. Tähdellä 
merkityt kentät ovat 
pakollisia. 
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Ilmoittautumissivun lopussa sinua pyydetään varmistamaan, että olet 
tutustunut kurssin tietoihin ja peruutusehtoihin. Peruutusehdot löytyvät 
kunkin kurssin tiedoista kohdasta Ilmoittautuminen. Kun olet tutustunut 
tietoihin ja peruutusehtoihin, laita merkki ruutuun ja paina Ilmoittaudu-
painiketta. 
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Jos jokin ilmoittautumislomakkeen pakollisista 
kohdista jää täyttämättä, ohjelma antaa siitä 
ilmoituksen. Täytä puuttuvat kohdat, jotta pääset 
jatkamaan ilmoittautumista. Puutteellisesti 
täytetyt kohdat näytetään lomakkeella punaisella. 
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Kun ilmoittautuminen onnistuu, näytölle 
tulee siitä ilmoitus, joka sisältää myös 
opiskelijanumerosi ja salasanasi.  
 
Sama viesti lähetetään myös sähkö-
postiisi ja se sisältää lisäksi ilmoittau-
tumistiedot, jotka on syytä tarkistaa ja 
virhetilanteissa ottaa yhteyttä kesä-
yliopistoon. 
 
Jos et saa ilmoitusta sähköpostiisi, 
tarkista myös sähköpostisi roska-
postilaatikko, sillä toisinaan viestit 
saattavat päätyä sinne. 
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HUOM! Jos olet kirjautuneena 
opiskelijatietojärjestelmään, 
muista kirjautua ulos ennen 
selaimen sulkemista. 

Ilmoittautumisesi 
on nyt valmis. 
Voit joko jatkaa 
ilmoittautumalla 
jollekin toiselle 
kurssille tai 
lopettaa tähän. 

Ota tarvittaessa yhteyttä siihen kesäyliopiston toimipaikkaan, jonka 
kurssille ilmoittaudut, ks. yhteystiedot: 
http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/ota_yhteytta/  
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