
 

 

 

K-Mestarimyyjä 2018 – ohje opiskelijalle 

 

Näin pääset mukaan 

 

Luo itsellesi käyttäjätunnus 
3.10.2018 kello 12.00 alkaen osoitteessa 

 
www.verkkokoulutus.kesko.fi 

 

• Luo itsellesi käyttäjätunnus valitsemalla sivulta kohta ”Luo uusi tunnus”. Syötä nimesi, 

syntymäaikasi ja anna sähköpostiosoitteesi → paina ”Jatka”. Järjestelmä lähettää 

sähköpostiisi käyttäjätunnuksen aktivointiviestin. Voit nyt sulkea tämän ikkunan. 

 

• Aktivoi uusi käyttäjätunnuksesi sähköpostiisi saapuneen viestin kautta. Kirjoita muistiin 

käyttäjätunnuksesi, jonka järjestelmä on luonut sekä määritä itsellesi salasana. Paina 

”Jatka”. Ohjaudut ”Tarkista tietosi”-sivulle. 

 

• Tarkista tietosi -sivulla etsi Valitse ketju -pudotusvalikosta ”K-Mestarimyyjä - 

Oppilaitos” ja Valitse kauppa / yksikkö -pudotusvalikosta oma oppilaitoksesi. Paina 

”Jatka”, ja järjestelmä ohjaa sinut K-Mestarimyyjään. Nyt voit aloittaa opiskelun! 

 

• Huom. Jos et löydä pudotusvalikosta omaa oppilaitostasi, ole yhteydessä opettajaasi. 

 

Unohtunut salasana tai käyttäjätunnus 

• Uuden salasanan tai unohtuneen käyttäjätunnuksen voit pyytää 

www.verkkokoulutus.kesko.fi –sivulta kohdasta ”Unohtuiko salasana”.  
 

• Jos uuden salasanan tilaaminen ei onnistu edellä mainitun linkin kautta, ole yhteydessä 

käyttäjätukeen puhelimitse p. 020 72 68777 (arkisin kello 8 – 16) tai sähköpostilla 

tieto.asiakastuki@kesko.fi.  

 
 

 

http://www.verkkokoulutus.kesko.fi/
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Aloita opiskelu 

 

• Vahvista osallistumisesi K-Mestarimyyjään, tämän jälkeen voit aloittaa opiskelun. Käy 

ensimmäisenä läpi ”Opiskelun ohje”. Siitä saat ohjeistuksen, kuinka K-Mestarimyyjä 

toimii sekä ensimmäiset pojosi!  

 

• Tutustu seuraavana Valikko-painikkeen (ympyröity alla olevassa kuvassa vihreällä) 

takaa löytyvään Ohjeet ja säännöt -osioon, sieltä löydät tarkemmat tiedot mm. 

suoritettavien koulutusten ja tehtävien määrästä, pojojen kertymisestä sekä 

palkitsemisesta. Tämän jälkeen voit aloittaa koulutusten, tehtävien ja ekstrojen 

suorittamisen. 
 

 
 

• Suosittelemme koulutusten ja ekstroissa olevien vapaaehtoisten koulutusten opiskelua 

tietokoneella, tehtäviä voi tehdä myös mobiililaitteilla.  

 

 

Ansaitse K-Mestarimyyjätodistus ja kenties myös stipendi 

 

• K-Mestarimyyjä on hyväksytysti suoritettu, kun kaikki viisi punaisella taustalla olevaa 

koulutusta on suoritettu, kaikki viisi sinisellä taustalla olevaa tehtävää on tehty ja olet 

kerännyt vähintään 16 000 pojoa 28.11.2018 kello 16.00 mennessä. 

 

• Hyväksytystä suorituksesta voit itse tulostaa todistuksen K-Mestarimyyjän Todistus-

välilehdeltä 4.-18.12.2018. Saat hyväksytystä K-Mestarimyyjän suorituksesta myös 

Open Badge -osaamismerkin. Open Badget toimitetaan sähköpostilla joulukuun 

alussa. 

 

• Parhaat opiskelijat palkitaan stipendein. K-ryhmä lähettää K-Mestarimyyjän tulokset 

sekä mahdolliset stipendit yhteysopettajille. Oppilaitoksen yhteysopettaja jakaa 

stipendit joulukuussa. 


