Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa sinua ilmoittautumisessa, toivomme, että se on sinulle
hyödyksi. Jos ilmoittautuminen sähköisesti ei ohjeesta huolimatta onnistu, voit ilmoittautua myös
paikan päällä opiston toimistossa (Onkiniemenkatu 1) tai puhelimitse palvelusihteereille Arjalle (0401382033) ja Merjalle (040-138 2034).
Ilmoittautuminen Sastamalan Opiston kursseille sähköisesti tapahtuu osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/sastamala/courses.asp.

Kurssien etsiminen Etsi kurssia selaamalla koko kurssiohjelmaa kohdasta Kurssit.

Valitse ensin osasto (Sastamala, Lavia tai muu).
Sen jälkeen voit hakea kursseja pääluokan ja aineryhmän perusteella. Voit myös hakea lisätietoa tai
ilmoittautua kurssille.

1.

Etsi kurssia hakusanalla painamalla ensin ilmoittautumissivun oikeassa yläkulmassa olevaa
suurennuslasin kuvaa. Sen jälkeen suurennuslasin alle ilmestyy tekstikenttä, johon voit kirjoittaa
hakusanan tai osan siitä (väh. 3 merkkiä), esim. kurssinumero, osasto, kurssin sisältö, opettaja tai
paikka). Käynnistä toiminto painamalla hae painiketta.

Kursseille ilmoittautuminen Kun olet löytänyt kurssin, ilmoittaudu painamalla ilmoittaudu
painiketta.

Painettuasi ilmoittautuminen painiketta ruudulle ilmestyy hetkeksi teksti ”lisätty ostoskoriin” ja sivun
yläreunassa olevassa vihreässä palkissa olevan ostoskorin päälle ilmestyy aika, joka sinulla on
käytettävissä ilmoittautumiseen. Ostoskärryn päällä näkyy myös kuinka monelle kurssille aiot
samalla kerralla ilmoittautua. Voit lisätä niin monta kurssia kuin haluat ”kärryysi” palaamalla
takaisin kurssitarjontaan kurssit painikkeella ja valitsemalla uuden kurssin.

Voit pitää kursseja ostoskorissa tietyn ajan. Kirjoita ja lähetä henkilötiedot ennen tämän aikarajan
umpeutumista. Näet ajan kulumisen ostoskorikuvakkeesta.
Kun olet valinnut kurssit, joille haluat ilmoittautua, jatka painamalla ostoskärryn kuvaa.

Ostoskorissa olevat kurssit saat aina esille Ostoskori-kuvakkeesta. Jos kurssi on jo täynnä, saat ostokoriin
tiedon varapaikasta.

Jos valitsit väärän kurssin, poista se ostoskorista klikkaamalla kurssin kohdalla olevaa ruksia.
Täytä henkilötietosi lomakkeeseen. Ilmoittautuminen tehdään aina kurssin osallistujan tiedoilla. Tarvitsemme
täydellisen henkilötunnuksen kurssimaksujen valvontaa varten. Jos sinulla ei ole suomalaista
henkilötunnusta, ilmoittaudu asiakaspalveluun. Ilmoitamme kurssimuutoksista usein tekstiviestillä. Varmista,
että matkapuhelinnumerosi tulee oikein. Sähköpostivahvistuksen takia huolehdi, ettei
sähköpostiosoitteeseesi tule kirjoitusvirhettä.

Jos maksaja on joku muu, kuin kurssille ilmoittautuja, täytä maksajatiedot erikseen (esim. jos maksaja on
alaikäisen huoltaja tai yritys). Huoltajan ollessa maksajana tarvitsemme huoltajan täydelliset tiedot
henkilötunnuksineen. Yrityksen ollessa maksajana, tarvitsemme Y-tunnuksen.

Ilmoittautumisen vahvistus ja tarkistus Saat lopuksi vahvistuksen ilmoittautumisestasi
sekä näytölle että sähköpostiisi. Kursseista ei yleensä lähetetä ilmoittautuneille muuta informaatiota Ellei
sinulla ole sähköpostiosoitetta, tulosta viimeisen sivun tiedot tai ota tiedot muuten talteen. Ellet saanut
vahvistussähköpostia vaikka annoit osoitteen, on sähköpostiosoitteeseen saattanut tulla virhe.
Ilmoittautumisesi on silti kunnossa.

Vahvistuksessa on ilmoitettu Ilmoittautumisnumerosi ja kurssinumero, joilla voit myöhemmin tarkistaa
ilmoittautumisesi painamalla ilmoittautumisesi kuvaketta.

Ilmoittautumisen peruuttaminen ja maksaminen Jos joudut perumaan
osallistumisesi, tee se MAHDOLLISIMMAN PIAN painamalla peruuta painiketta. Maksua ei palauteta, vaikka
keskeyttäisit opintosi, mikäli peruutusta ei ole tehty netissä tai siitä ei ole ilmoitettu toimistoon. Lasku
lähetetään sinulle kotiosoitteeseen. Ilman maksua voi pistäytyä yhden kerran katsomassa, vastaako opetus
toiveita (ei koske lyhytkursseja), mikäli kurssin peruminen tehdään ohjeen mukaisesti.

