Kerro Kaunialasta työssäoppimispaikkana
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Henkilökohtaisesti koin paikan upeaksi, koska haaveenani on ollut tulla tänne harjoittelemaan.
Sairaanhoidollisia toimenpiteitä ei ollut kauhean monipuolisesti, mutta pääsin kokeilemaan kaikkea
haluamaani. Potilaat olivat upeita ja henkilökunta kertakaikkisen mukavaa. Kaunialan historia on
kiehtovaa! Kauniala koetaan yleisestikin opiskelijoiden parissa hyvänä harjoittelupaikkana.
Työssäoppimispaikka oli ideaali tähän jaksoon. Olin onnekas saadessani paikan nimenomaan osasto
XXXX:stä. Työkaverit olivat mukavia ja auttavaisia. Työtehtävät olivat monipuolisia. Hieno kokemus!
Osasto, jolla olin ei ehkä ollut minulle opillisesti tarpeeksi haastavaa, koska kuitenkin olen jo
erikoistumassa, mutta osastolla oli aivan mielettömän ihanaa työskennellä ja henkilökunta oli aivan
upea. Minulla ei ole muutakuin positiivista sanottavaa Kaunialasta. Kiitos!
Tykkään paikasta paljon, suosittelen. Tuli opittua paljon. Henkilökunta on ammattitaitoinen ja
loistava. Tosi kaunis paikka. Hieman huonoa oli se, että ohjaajalle oli luvattu niin paljon
vuoronvaihtoja ja koska opiskelijan listat menevät ohjaajan vuorojen mukaan, joka oli vaihtanut
melkein kaikki vuorot. Pitäisi ottaa huomioon, että opiskelijallakin on oma elämä ja sen takia meni
näyttöviikkokin huonosti kun tuli tehtyä paljon iltavuoroja eikä aamuvuoroja.
Ryhmätyöskentely tiimissä/osastolla sujuu hyvin, aina saa apua tarvittaessa. Olen oppinut tosi
paljon uusia asioita. Harjoittelu Kaunialassa oli tosi hyvä kokemus, ammattitaito lisääntyi.
On ollut mielenkiintoinen ja kehittävä jakso. Henkilökunnan osaaminen on ollut laajaa ja
korkeatasoista. Tiimityö sujuu hyvin ja palautetta ja tukea annetaan heti tarvittaessa. Olen
kiitollinen!
Kauniala on työssäoppimispaikkana hyvin vastaanottava ja monipuolinen. Täällä on hyvä
työyhteisö, jossa kaikki työntekijät ovat ystävällisiä ja auttavat muita tarvittaessa. Suosittelen
Kaunialaa työharjoittelupaikaksi ja itse ainakin viihdyin todella hyvin. Kiitos vielä kaikille, että sain
suorittaa harjoitteluni täällä
Kauniala on erinomainen paikka oppia, koska täällä on erityyppisiä potilaita, paljon erilaisia laitteita
ja tehdään erilaisia toimenpiteitä.
Kauniala on hyvä paikka opiskelijalle, suosittelen muille. Kaikki saa harjoitella ja oppia oikeita
työskentelytapoja. Henkilökunta on mukavaa. Antaa opiskelijalle mahdollisuuksia harjoitella
toimenpiteitä.
Tuttu jo ennestään, viihdyin.
Ihana ja lämmin paikka. Hyvä työyhteisönä, potilaita hoidetaan hyvin. Se heijastuu koko
työyhteisöön, ihania ihmisiä, ovat ammattitaitoisia, negatiivinenkin palaute osataan antaa
rakentavasti työkaverille.
Kauniala on hyvä työssäoppimispaikka, jossa saa kokeilla niin monia hoitotyön asioita. Työntekijät
ovat todella mukavia ja potilaita on kiva hoitaa kun ottavat hoidon hyvin vastaan. Olen itse
viihtynyt ja oppinut paljon täällä. Surullista on, että aika täällä on mennyt niin nopeasti. KIITOS!
Ihana työyhteisö. Selkeät ohjeet. Otettiin huomioon opiskelijoiden tarpeet ja opiskeluun oli helppo
keskittyä.
Omistautuneet hoitajat. Harjoitteluun on suhtauduttu upeasti ja autettu hyvin paljon. Mielestäni
osastolla XXXX on parhaat mahdolliset olosuhteet heidän sairautensa huomioon ottaen.
Kauniala on hyvä työssäoppimispaikka, hyvät tilat. Mukavaa henkilökuntaa
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