Vastaajien nimet:
Koulu:

Kuinka monta nuorta urheilijaa (16-18v) muutti Kouvolaan akatemian takia vuonna 2019?

Mistä suurin osa ilmastopäästöistä syntyy?

a) 8

a) Lentomatkailusta b) Tuotantolaitosten ja tehtaiden päästöistä c) Kotitalouksien kulutuksesta
Missä Esedulla voit opiskella metsäalaa?

b) 100 vuotta

c) 90 vuotta

Urheiluliiketoiminnan lisäksi KooKoolla on...

Minkä ikäiset voivat perustaa 4H-yrityksen?
b) 10-25 vuotiaat

c) 14

Kuinka monta vuotta Kuusankosken lukio täyttää vuonna 2020?
a) 10 vuotta

a) Mikkelissä b) Pieksämäellä c) Savonlinnassa

a) 13-28 vuotiaat

b) 11

a) Ravintolapalveluita

c) 18-28 vuotiaat

b) Tapahtumapalveluita

c) Treenipalveluita

Minä vuonna Suomi menestyi parhaiten Company of the Year?

Millä kaikilla toimialoilla Kymen Seudun Osuuskauppa toimii?

a) 2009

a) Marketkauppa matkailu- ja ravitsemisala, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa, autokauppa,
rauta- ja puutarhakauppa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa b) Terveys- ja sosiaalipalvelut
c) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä jäähdytysliiketoiminta

Harjun oppismiskeskuksessa voi kouluttautua esimerkiksi:

Mitä hyötyä on kymppiluokasta?

b) Luonto-ohjaajaksi, metsuriksi ja puutarhuriksi

a) Voit korottaa numeroita b) Saat lisäaikaa pohtia ammatinvalintaa
c) Kymppiluokalla harjoitellaan itsenäistymistä

c) Kanalanhoitajaksi, yleismies Jantuseksi ja hanslankariksi

b) Catering -alan perustutkinto

b) aliupseeri

c) yhteiskunta- ja talouslinjalla

c) siviili

b) ei

Minkä legendaarisen suomalaisen artistin lämmittelijänä Kouvola Rock Acedemy -bändi
Rock Criminals soitti viime kesänä?
a) Michael Monroe

b) Remu Aaltonen

c) Pelle Miljoona

Missä sijaitsevat Xamkin kampukset?
a) Kouvolassa, Kotkassa, Mikkelissä, Savonlinnassa
b) Kouvolassa ja Kotkassa c) Vain Kouvolassa
Kuinka paljon maanteiden tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä?
a) 70 %

b) 50 %

c) sopii kaikenikäisille

a) Paperia, sellua ja viilua

b) Sellua, kuitukangasta ja lautaa

b) Työllistäjä/henkilöstöpalvelualan yritys

c) Tilitoimisto

Milloin voin ilmoittautua opiskelijaksi iltalukioon?
a) Vain lukuvuoden alkaessa

b) Vain kesälomalla

c) Jokaisen jakson ( 5 jaksoa ) alussa

Mikä tekee Kymenlaaksosta ainutlaatuisen logistisen keskuksen?
a) Kouvola; rautatiepääkaupunki (rautatiekoulutus) b) Kotka; HaminaKotka satama (merenkulun osaaminen)
c) Logistiikka on Kymenlaakson strateginen kärki; Kouvola rautatiepääkaupunkina ja HaminaKotka Suomen
suurimpana vientisatamana ovat Suomen ytimenä Euroopan laajuisessa TEN-T ydinverkossa.

Jätä täytetty lomake opettajallesi paluumatkalla linja-autossa. Oikeat vastaukset tulevat KOUahedin
nettisivulle www.kouahead.ﬁ. Jokaisen koulun paras tiimi palkitaan.

c) 90 %
www.kouahead.ﬁ

c) Paperia, sellua ja vaneria

Mikä yritys on VMP?
a) Ravintola

Aikuiskoulutus TAITAJA on tarkoitettu vain aikuisopiskelijoille
a) kyllä

b) koulutussopimuksen tuntimäärä on kaikilla opiskelijoilla sama

Mitä UPM Kymin ja UPM Kalson tehtailla valmistetaan?

b) studies in English-linjalla

Mitä uravaihtoehtoja Puolustusvoimilla on tarjota sinulle?
a) upseeri

a) Kivenpyörittäjäksi, sikalanhoitajaksi ja kalastajaksi

a) tarkoitettu vain alle 20-vuotiaille
c) Avaruustieteilijän perustutkinto

Kouvolan Yhteislyseossa voit opiskella:
a) metsä- ja eräpainotteisella linjalla

c) 2018

Koulutussopimus

Voiko Kiipulan ammattiopiston, Kouvolan toimipaikassa opiskella
a) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

b) 2013

www.kouahead.ﬁ

