
K9-Mobiilikortti
LASTEN JA NUORTEN K ULTTUURIKESKUS METK U



Mikä on K9-mobiilikortti?

• K9-kortti on yhdeksäsluokkalaisille jaettava henkilökohtainen kortti, 
jonka avulla oppilaat voivat tutustua Lappeenrannan kaupungin 
tarjoamiin kulttuuripalveluihin ilmaiseksi.

• K9-kortti on voimassa lukuvuoden ajan.

• K9-mobiilikortti on sähköisesti käytettävä ohjelma joka antaa samat 
edut kuin aikaisempi K9-kortti, mutta käyttämällä mobiilikorttia voit 
osallistua arvontaan jonka palkintona on tablet-tietokone.



Rekisteröinti 1

• Käyttääksesi K9-mobiilikorttia tarvitset tunnukset;

• Täytä tarvittavat tiedot osoitteessa kirjaudu.kulttuurikortti.fi

• Käyttäjätunnus (sähköposti)

• Kunta

• Koulu

• Luokka

• Salasana x 2

• Paina Luo

https://kirjaudu.kulttuurikortti.fi/


Rekisteröinti 2

• Kulttuurikortissa on kaksoisvarmennus;

• 1. Lastenmetku saa ilmoituksen tunnuksen teosta ja hyväksyy sen.

• 2. Tunnuksen tekijä saa ilmoittamaansa sähköpostiin ilmoituksen tunnuksen 
teosta ja linkin jota kautta ne aktivoidaan.

• Kun molemmat vaiheet ovat tehty, niin tunnuksien luoja saa vielä vahvistuksen 
sähköpostiinsa: tunnukset ovat aktivoituneet ja  linkki kulttuurikorttiin:

• Kulttuurikortti.fi/k9lappeenranta

https://kulttuurikortti.fi/k9lappeenranta


Kirjautuminen

• Pääset kirjautumaan kulttuurikorttiin osoitteessa:

• Kulttuurikortti.fi/k9lappeenranta

• Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

• Paina Kirjaudu

https://kulttuurikortti.fi/k9lappeenranta


Kulttuurikohteet

• Kirjauduttuasi sisään, näet kaikki kulttuurikohteet joissa on QR-koodi.

• Kohteista on näkyvissä:

1. Kohteen nimi

2. Esittelyteksti

3. Kuva

4. Kartta

5. Katso kysely (vain näkyvissä kun koodi ja kysely tehty)

6. Suoritettu (vain näkyvissä kun kysely tehty)
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Skannaus & QR-Koodit 1

• Skannataksesi QR-koodeja, tarvitset ensin ohjelman puhelimeesi sitä 
varten.

• QR-skannereita saa ilmaiseksi puhelimen  applikaatio-kaupasta.

• Hakusanalla ”QR” löytyy varmasti.

HUOM!

Et tarvitse verkkoyhteyttä sillä hetkellä kun skannaat koodia, mutta 
tehdäksesi kyselyn tarvitset verkkoyhteyttä ja et saa sulkea sivua jota 
yritetään avata. Päivitä/virkistä sivu kun olet yhteydessä verkkoon.



Skannaus & QR-Koodit 2

• QR-koodeja löytyy kulttuurikohteista:

• Info-pisteistä

• Ilmoitustauluista

• Henkilökunnalta kysymällä & kohteen tapahtumaan osallistumalla

• Patsaiden jalustasta ”takapuolelta”



Skannaus & QR-Koodit 3

• QR-koodin skannattuasi löytyy kysely kulttuurikohteesta.

• Osallistuaksesi arvontaan, täytyy vastata kaikkiin kyselyihin jokaisessa kohteessa 
skannaamalla kohteen QR-koodi.

• Kyselyitä on 1 per kohde ja 3 kysymystä per kysely.

• Kysymykset liittyvät kulttuurikohteeseen.

• Skannattuasi ja tehtyäsi kyselyt saat sähköposti-ilmoituksen reitin 
suorittamisesta ja arvontaan osallistumisesta.



Kysely 1

• Skannattuasi QR-koodin avautuu kuvan mukainen kysely kohteesta:

1. Kohteen nimi

2. Kysymys nro

3. Kuva

4. Lisätietoa

5. Kysymys

6. Vastausvaihtoehdot
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Kysely 2

• Napautettuasi yhtä vastausvaihtoehdoista, kysely ilmoittaa oliko 
vastauksesi väärin vai oikein ja mikä oikea vastaus on.

• Siirtyäksesi seuraavaan kysymykseen, paina Jatka.



Kysely 3

• Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin ja painaessasi Jatka viimeisessä (3) 
kysymyksessä, kysely alkaa alusta ja näyttää vastauksesi, tässä 
vaiheessa voit sulkea kyselyn ja kyselyyn tulee etusivulle ”valmis”-
merkki.

• Palataksesi etusivulle, paina vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolen 
kuvaa:




