TEHTÄVÄT YSEILLE
Aatu Itkonen toimii kevytyrittäjänä, mitä se tarkoittaa?
a) Aatu toimii yrittäjänä ja hoitaa kevyesti laskutukseen liittyvät tehtävät.
b) Aatu toimii laskutuspalvelun kautta, joka hoitaa laskutukseen liittyvät tehtävät.
c) Aatu toimii laskutuspalvelun työntekijänä, tekee keikkaa ja saa palkkaa.
d) Aatu toimii freelancerina ja Aatun toimeksiantaja hoitaa palkanmaksun.
Stora Enson Anjalankosken tehtailla valmistetaan
a) puisia taloja b) sellua c) kirjapaperia ja pakkauskartonkia
Mikä on UPM:n oppisopimuspohjaisen koulutusohjelman nimi Kouvolassa?
a) Tulevaisuuden ammattiin b) Ammattiväylä c) Tulevaisuuden ammattilainen
Mikä on HCT-yhdistelmä? (Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry)
a) pelkästään raakapuunkuljetukseen tarkoitettu rekka
b) pidempi tai raskaampi yhdistelmä kuin normi rekka
c) erikoiskuljetusyhdistelmä
Kuinka monta henkilöä rakennus- ja kiinteistöpalveluala laajasti ymmärrettynä työllistää? (Rakennusteollisuus RT ry)
a) 30 000 b) 100 000 c) 250 000 d) 500 000
Minkä ikäiset voivat hakea mukaan nuorisovaltuustoon? (Kouvolan kaupunki, Nuorisopalvelut)
a) 7 - 12 b) 13 - 20 c) 21 - 25
Saako Ohjaamosta koulutusneuvojan, ammatinvalintapsykologin, terveydenhoitajan, etsivä nuorisotyöntekijän,
diakonin, työkkärin ja nuoriso-ohjaajan palveluita?
a) Kyllä b) ei
Mistä voit esitä kesätyöpaikkoja?
a) www.vero.fi b) www.te-palvelut.fi/tyopaikat c) www.kela.fi
Mikä on CV?
a) ansioluettelo b) henkilöllisyystodistus c) ajokortti
Hyvässä CV:ssä on (valitse useita, Duunista toimeen –osasto)
•puhelinnumero
•kuva
•parisuhdestatus
•osoite
•ensimmäinen kesätyö
•vanhempien nimet
•harrastukset
•lempiruoka
•tiedot opiskelusta
•suosittelija
Puutavara korjataan Suomessa teollisuuden käyttöön (Etelä-Savon koulutus Oy)
a) juontokoneella b) hakkuukoneella c) puimakoneella
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TEHTÄVÄT YSEILLE
Mikä koulu Joutsenon Opisto on?
a) Yliopiston sivuoppilaitos, jossa on myös muita aineita tarjolla
b) Työväenopisto, joka tarjoaa erilaisia kursseja aikuisille työntekijöille.
c) Kansanopisto, jossa voit opiskella mm. avoimen yliopiston opintoja, pelilinjaa, kuvista tai muita yleishyödyllisiä
aineita.
Mikä on hygieniapassikoulutus + testi kokonaisuuden hinta Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa?
__________ 70 €
Mikä seuraavista ei ole Valkealan lukion painopistealue?
a) Mediakasvatus b) Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys c) Tekniikka ja luonnontieteet
Kuinka monta verkkokurssia Kouvolan iltalukiossa on tarjolla?
a) 53 b) 47 c) 31
Mitä seuraavista oppiaineista voit opiskella Elimäen lukiossa?
a) käsityö b) kotitalous c) latinan kieli?
Kouvolan yhteislyseossa voit opiskella:
a) metsä- ja eräpainotteisella linjalla b) studies in English -opinnoissa c) yhteiskunta- ja talouslinjalla
Miksi lukio-opiskelijan kannattaa opiskella yrittäjyyskasvatusta? (Iitin lukio)
__________________________________________________________________________
Oikea vastaus: Yrittäjyyskasvatusopinnoista saa tietoja ja taitoja, joista on hyötyä opiskelussa ja työelämässä
kaikissa elämänvaiheissa.
Missä kaupungeissa Xamkilla on kampukset?
a) Kouvolassa ja Mikkelissä b) Kouvolassa, Mikkelissä, Kotkassa ja Savonlinnassa c) Kouvolassa, Mikkelissä ja
Kotkassa.
Mikä uusi koulutus alkaa KSAO:ssa syksyllä 2018?
a) pukuompelija b) muotiassistentti c) stylisti
Millä alalla ammattiopistossa voi opiskella sydämen sähköistä toimintaa?
a) Luonnontieteiden alalla b) Tekniikan alalla c) Terveys- ja hyvinvointialalla
Mitä VALMA-koulutuksessa voidaan tehdä?
a) korottaa peruskoulun arvosanoja äidinkielessä, matematiikassa, ruotsissa ja englannissa
b) valmentautua työelämään tutustumalla ja työskentelemällä itseä kiinnostavalla alalla
c) tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin
Tarviiko pimeällä polkupyöräillessä käyttää valoa? (Kouvolan Ajokoulutuskeskus Oy)
a) kyllä b) ei
Bonustehtävä: ota selfie mielenkiintoisimmalla messuosastolla, laita se Instagramiin ja käytä #kouahead ja
#mielakka. Paras kuva palkitaan Mielakan kausikortilla (arvo 235 €)! Voittajaan otetaan yhteys messujen jälkeen.
Vastaajat:
Koulu
_________________________________________________________________________________________
Oppilaitten nimet
__________________________________________________________________________________________
Jätä täytetty lomake opettajallesi paluumatkalla bussissa. Oikeat vastaukset tulevat KOUaheadin internetsivuille
messujen jälkeen.

