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https://toimistot.te-palvelut.fi/etela-savo/ammatinvalinta-ja-uraohjaus?inheritRedirect=true
https://toimistot.te-palvelut.fi/etela-savo/koulutus-ja-osaaminen
https://www.kela.fi/opiskelijat
https://toimistot.te-palvelut.fi/etela-savo/koulutus-ja-osaaminen
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https://www.esedu.fi/yhteystiedot/opinto-ohjaajat/
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https://esedu.fi/opiskelijalle/opinto-ohjaajat/
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https://mikkeli.paikallisjarjesto.fi/yhteystiedot/
https://otavia.fi/
https://otavia.fi/
https://otavia.fi/
https://otavia.fi/
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https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan/
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-olkkari-mikkeli/yhteystiedot
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-olkkari-mikkeli/yhteystiedot
https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/tyollisyyspalvelut/mikkelin-seudun-kuntakokeilu
https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/tyollisyyspalvelut/mikkelin-seudun-kuntakokeilu
https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/tyollisyyspalvelut/tyopajatoiminta/nuorten-tyopajat
https://www.essote.fi/asiakkaalle/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/maahanmuuttopalvelut/
https://www.mantyharju.fi/sivut/tyo-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/
https://www.pertunmaa.fi/tyollisyyspalvelut
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https://www.kangasniemi.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuoriso/nuorten-tyopaja/
https://muc.fi/yhteystiedot/
https://muc.fi/yhteystiedot/
https://muc.fi/yhteystiedot/
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https://kansalaisopisto.mikkeli.fi/yhteystiedot/henkilokunta/
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https://trello.com/b/BoHaYWDO/ty%C3%B6nhakija-asiakkaille-suunnatut-esr-hankkeet-etel%C3%A4-savossa
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https://forms.office.com/r/qwAFaX4vH3
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http://www.jarvi-saimaankansalaisopisto.fi/yhteystiedot/
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https://www.hirvensalmi.fi/nuorisotoimi/
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https://www.puulanseutuopisto.fi/
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https://www.kangasniemi.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/nuoriso/etsiva-nuorisotyo/
https://www.mantyharju.fi/sivut/vapaa-aika-kulttuuri/nuorisopalvelut/etsiva-nuorisotyo/
https://www.mantyharju.fi/sivut/varhaiskasvatus-opetus/kansalaisopisto/
https://www.pertunmaa.fi/etsiva-nuorisotyo
https://www.pertunmaa.fi/ita-hameen-kansalaisopisto
https://po1nt.fi/puumala/etsiva-nuorisotyo/
https://puumala.fi/vapaa-aika/kansalaisopisto/yhteystiedot-2/

