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Koulutus on syventänyt ymmärrystäni lasten ja nuorten psyykkisistä ongelmista

Koulutus on antanut minulle eväitä omaan kasvuun

Koulutus on antanut minulle eväitä ammattilliseen kasvuun

Kouluttaja hallitsi koulutuksen keskeiset sisällöt

Yhteensä (n)

Keskiarvojen keskiarvo

Koulutuksen kokonaisarvosana asteikolla 1-5

Koulutukselle itse asettamani tavoitteet ovat täyttyneet

Koulutuksen esitteessä esitetyt tavoitteet ovat täyttyneet

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Yhteenveto palautteesta

Mielipideosio
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Koulutus oli kokonaisuudessaan hyvinkin merkityksellinen. Teoriaa oli paljon. Se oli tarpeellista. 

Turhaa ei mielestäni ollut mitään. Ryhmä on ollut aktiivinen ja ammmattitaitoinen. Ryhmän 

kesken hyvää vuorovaikutusta.

Vapaamuotoiset palautteet: 

Yhteiskunnallisesti ja ammatillisesti todella ajankohtainen koulutus, jolla laaja-alainen 

vaikutusmahdollisuus erilaisista ammattirooleista käsin. Teoria-anti oli todella laaja ja sen 

syvempi ymmärrys jäsentyy käytännön asiakastyössä etenkin, jos itse on halu kehittää omassa 

työssä erilaisia näkökulmnia lasten ja nuorten sekä heidän lähiaikuisensa auttamiseksi. 

Runsaat esimerkit olivat hyviä ja valaisevia

Koulutuksen teoriasisältö oli todella laaja ja ammattitaidolla kootttu ja esitetty. Kouluttaja todella 

osaa opettaa ja on huippuammattilainen, joka hallitsee alansa ja tietää mistä puhuu. 

Teoriasisältö/-anti on lisännyt tietoa ja taitoa, muuttanut minua rohkeammaksi ja osaavammaksi 

työssäni sekä koulun, perheen että verkoston kanssa. On ollut hienoa saada olla osa uuden 

toimintamuodon kehittämisprosessissa mukana.

Sanallinen palaute kouluttajasta, sisällöstä ja toteutuksesta (JOS ON)

Kouluttaja osasi esittää asiansa selkeästi



Koulutuksessa tuli paljon tietoa. Kenties yksi viikonloppu lisää olisi mahdollistanut kurssilaisten 

omien kokemusten jakamista enemmän. Toki puhuimme paljon… 

Jatkokoulutusta tälle. Yhteistä asiaa eteenpäin!

Koulutusta pidennettävä, välitehtävät olisivat tukeneet vertaisjakamista, keskustelua. Sille 

riittävästi aikaa!

Toivoisin syventävää jatkokoulutusta tai ryhmätyönohjauskertoja

Aika tuntui jäävän kesken, ainakin yksi viikonlopputapaaminen lisää olisi ollut tervetullut

Koulutuksen mainoksesta/esittelystä voisi kehittää sisältöä ja koulutuksen tavoitteita tarkemmin 

kuvaavan (Toisaalta ollut hyvä, että sisältö on muokkaantunut koulutuksen edetessä) esim. 

mainita psykodynaaminen viitekehys. Koulutus on melko hintava, mikä varmasti karsii osallistujia. 

Samoista aiheista olisi hyvä olla myös lyhyempää esittelykoulutusta.

Ehdottomasti syventävä jatkokoulutus, jossa paino erilaisten asiakasoireistojen, vanhemmuuden 

tuen työstämiskeinojen sekä erilaisten kollegiaalisten lisäkeinojen saamiseksi/syventämiseksi 

sekä käytännön erilaisten toimintatapojen/mallien kehittämiseksi/peilaamiseksi jo tämän 

koulutuksen käyneiden kanssa asiantuntevan opettajan lisäopin valossa.

Omia tehtäviä kotiin enemmin, ehkä joka viikonlopulta. Näin tulisi syvennettyä opintoihin 

enemmän eikä kaikki jäisi lopputyöhön.

Kehittämis-/parannusehdotuksia jatkoa varten? (JOS ON)
Jatkokoulutusta odotan



Kiitos koulutuksen järjestämisestä.

Kiitos, että kurssi/koulutus oli teidän tarjonnassa!

Kiitos! Lisää tällaista! Jatkokoulutus toiveena

Palaute kesäyliopistolle (JOS ON)
Mahtavaa että olette lähteneet toteuttamaan todellista auttavaa koulutusta. Jatkokurssia odota!

Kiitos kun olette ottaneet koulutuksen ohjelmaan.

Hieno & hyvä koulutus, jolla tulevaisuuden suuri tarve, miellyttävät puitteet!! Kiitos! :)



H

0

0

0

2

8

10

4,8

Yhteenveto palautteesta

E F G

Mielipideosio vastausten jakautuminen

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä


