Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä
Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum

Tutustu tiedonlähteisiin -harjoitus
Alle on poimittu muutamia nettiopoille lähetettyjä kysymyksiä. Valitse niistä 1-3 kysymystä. Tutustu
tiedonlähteiden linkkilistaan siitä näkökulmasta, mitä niistä löytyisi vastaukseksi valitsemaasi
kysymykseen. Jos mahdollista, valitse kaksi tiedonlähdettä, joista toinen on sinulle tuttu ja toinen
vieraampi.
Voit myös käyttää jotain muuta tuntemaasi tiedonlähdettä, vaikka sitä ei mainittaisi luettelossa.
Varaudu kertomaan havainnoistasi lyhyesti muille.
1.

”olen kiinnostunut urheilusta ja olen ajatellut hakea peruskoulun jälkeen urheilulukioon. missä
tälläisiä urheilupainotteisia lukiota on ja kuinka vaikea niihin on päästä esim. pitääkö olla
huippu-urheilija?”

2. ”pääsenkö lastenohjaajaksi heti yläasteen jälkeen oppisopimuksella?”
3.

”Moikka, voiko lukion aloittaa puoli vuotta myöhemmin, koska kärsin koulupelosta ja aioin
ensin pitää välivuoden. Keneen koulun henkilökunnasta pitää ottaa yhteyttä ja miten?”

4. ”Minua ahdistaa se että en tiedä tarkkaan menisinkö amikseen vai lukioon. Mutta haaveena
minulla on aina ollut kokin työ, mutta olen jo alkanut kyllästymään siihen. Nyt haaveeni on joku
tanssilukioon tai johonkin taidekouluun…”
5. ”Eli millon tulee, vai tuleeko ollenkaan tietoa vuoden 2012 ammattikoulun eri alojen
pisterajoista?”
6. ”Olen 9.-luokkalainen tyttö ja opon tunnilla meidän piti kirjoittaa kolme ammattia, jotka
kiinnostavat tällä hetkellä eniten. Minulla ei ole mitään hajua siitä, mitä haluaisin tehdä isona.
Olen hyvä kielissä ja haluaisin ammatin, jossa tapaa paljon ihmisiä ja saa hyödyntää kielitaitoa.
Hyvä palkka olisi myös kiva. Mitkä ammatit sopisivat minulle ja mitä kannattaa tehdä
peruskoulun jälkeen?”
7. ”Olen 13.v ja haluaisin tietää onko murrosikä vaikeaa aikaa?
8. Käyn peruskoulun viimeistä luokkaa. Enoni houkutteli minua veturinkuljettajaksi VR:lle ja
rupesin tutkimaan asiaa tarkemmin (vaatimuksia yms.) Noh, innostuin asiasta sitten oikein
kunnolla ja haluaisin tehdä sitä työkseni. Kysymys kuuluukin, että mihin haen peruskoulusta,
jotta pääsen VR:n omaan koulutukseen veturinkuljettajaksi?”
9. ”Minulla on rupenut koulunkäynti vähän luistaan. En enään ole niin tunnollinen kuin vielä 8luokalla… Tekisi mieli lintsata vain ja olla. Oppiminen kiinnostaa, mutta koulussa oleminen ei, sillä
tuntuu, että kaikki vaan puhuu musta koulusa kaikkee solvauksii ja naureskelee päin naamaa…
Haen nyt lukioon ja todellaki haluan opiskella, mutta miten jaksaisin nyt nää 3kk 9-luokan
loppuun asti? Lukuaineiden ka lähentelee 9,0 mutta en vain jaksa sitä joka päiväistä nälväilyä…”

10. ”Mitä kursseja minun pitäisi ottaa jotta pääsisin mukaan politiikkaan? Asun uudellamaalla ja
haluaisin aikuisena mukaan politiikkaan. Pitääkö siinä ammatissa osata pajon?”
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11. ”moi, voiko nyky aikana yrittäjänäkin tienata kelpo liksaa noin 2500-3000e / kk ? Mitä hyvää ja
huonoa yrittäjyydessä on? Olisin ajatellut automekaanikon tai pienkonekorjaajan perustutkintoa
ja sitten perustaa oman yrityksen mutta kumpi olisi parempi ala kun molemmat kiinnostaisi eli
kummassa olisi parempi työllisyys näkymä ja kk palkka siis yrittäjänä. Ja mistäköhän näkisi noita
erialoille keski-Suomessa olevat pisterajat. Kiitos jo etukäteen! =)”
12. ”Hei jos tekisin näin, että menisin ensiksi ammattikouluun ja opiskelisin audiovisuaalisen
viestinnän perustutkinnon ja sen jälkeen ammattikorkeakoulussa opiskelisin journalismin
koulutusohjelman pääsisinkö niiden jälkeen lehtivalokuvaajan että toimittajan töihin”
13. ”Heippa! Mulla olisi sellainen kysymys. Eli olen 16-vuotias, ja koulut lopettanut. Minun pitäisi
mennä oppisopimuksella töihin jonnekkin, mutta en vain tajua mistä saisin paikkaa ja missä voisi
niitä kysyä! HELP mun koulun opo ei siitä sen enempää kertonut, kun lähti äitiyslomalle… Pitäisi
nopeasti löytää joku paikka!! Ja jos on oppisopimuksella, voiko hakea opiskelu kämppää? KIITOS
JO ETUKÄTEEN! :)”
14. ”Hei! Minua on aina kiinnostanut älykkyys ja mitä se oikeastaan on. Jos haluaisin tutkia siihen
liittyviä asioita, niin mille alalle minun kannattaisi suuntautua lukion jälkeen? (Olen lähdössä
todennäköisesti Skotlantiin opiskelemaan.”
15. ”Täytyykö tatuoijaksi/lävistäjäksi kouluttautua, tai käydä joitakin tiettyjä opintoja. Miten
kyseiseen ammattiin siis pääsisi?
16. ”Hei, olisin kiinnostunut opiskelusta Ruotsissa. Millaisia vaihtoehtoja minulla on, kun haluan lukea
kauppatieteitä? Mitkä ovat pääsyvaatimuksia jnejnejne? Olen kiinnostunut kaikesta
mahdollisesta informaatiosta.”
17. ”Mitkä aineet olisi hyödyllistä kirjoittaa jos haluaa näyttelijäksi? Entä missä on mahdollisuuksia
opiskella alaa?”
18. ”Minkä alan opettajista on pulaa?”
19. ”Hei! Olen 17-vuotias lukion toiselle vuositasolle menevä nuori ja olen kiinnostunut eri maiden
mytologioista(varsinkin skandinaavisesta mytologiasta). Mietin mitä minun kannattaisi mennä
lukion jälkeen opiskelemaan. Haluasin siis opiskella jotain eri maiden mytologioihin liittyen, onko
folkloristiikka mitenkään lähellä?
Otin lukiossa alkavalle vuodelle uskonnon kurssin, joka käsittelee mytologiaa. Joten kysyisin myös
käsitelläänkö yliopistossa uskontotieteessä paljon mytologiaa? Aukeaako kiinnostuksen
kohteestani minkäännäköistä uraa?”
20. ”Mitkä ammatit olisivat tulevaisuuden ammatteja?”
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