OPISKELIJAPALAUTTEIDEN YHTEENVETO V. 2018

Vastauksia palautunut 13 kpl
Kysymys 1 Kun saavuit ensimmäisenä työssäoppimispäivänäsi Kaunialan Sairaala Oy:n millainen oli
vastaanotto aulassa ja yleisesittely?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lämmin ja mukava. tervetullut olo.
Hyvä ☺
Hyvä ja selkeä
Odotin aulassa, sain avaimet vaatekaappiin ja työvaatteet ja sen jälkeen esiteltiin osastot
ystävällinen ja asiallinen
vastaanotto oli todella hyvä, heti otettiin hyvin vastaan
oli hyvää ja lämmin
hyvä vastaanotto ja selkeä
hyvä ja ystävällinen, selkeä
hyvä ja selkeä
minut otettiin ystävällisesti vastaan. Sain heti kulkuavaimet ja autolle pysäköintiluvan. Sitten
esiteltiin pukutilat ja sain työvaatteet
aulasta ohjattiin pukutiloihin ja esiteltiin avainkortin käyttö ja ohjattiin top-paikkaan

vastaanotto osastolla?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lämmin ja mukava, tervetullut olo
hyvä
hyvä ja selkeä
hyvä
iloista porukkaa ja positiivinen ilmapiiri
ystävällinen, vastaanottavainen
sekin oli tosi hyvä. Tulin nopeasti toimeen kaikkien työntekijöiden kanssa. Kaikki oli todella
kohteliaita. Tunsin oloni tervetulleeksi
oli lämmin ja ystävällinen
hyvin ottivat vastaan. Ohjaajani oli todella mukava ja hyvä ohjaamaan
ystävällinen
hyvä ja selkeä
TAP:ssa otettiin ystävällisesti vastaan
esiteltiin tiloja ja ohjattiin TOP-ohjaajan mukaan

Kysymys 3 Oliko työssäoppimisen ohjaajasi paikalla/työvuorossa kun saavuit?
•
•

Ei, varaohjaaja oli
Kyllä

Kysymys 4 Oliko ohjaajallesi nimetty/sovittu varahenkilö ohjaajan poissa ollessa?
•
•
•
•
•
•

kyllä
oli tavallaan kaksi ohjaajaa, ei tarvittu varahenkilöä
ei ollut
ohjaajan kanssa oli aluksi epäselvyyttä, mutta kaikki selkeni kyllä myöhemmin
Ei ollut. Kun ohjaajani oli myöhemmin viikon lomalla sovin etukäteen itse parin muun hoitajan
kanssa, että he ovat ohjaajiani niinä päivinä. se sopi heille hyvin.
Vuorojen mukaan toinen henkilö.

Kysymys 5 Saitko oppimistavoitteesi täytettyä? Jos et, niin miksi et?
•
•
•
•

kyllä
ei täyttynyt. Jouduin keskeyttämään harjoittelun äidin terveydentilan ja hänen hoitonsa takia.
Oppimistavoitteita ehti täyttyä kyllä osa.
kyllä sain oppimistavoitteeni täytettyä ja opin uusia asioita
sain ja ne jopa ylittyivät

Kysymys 6 Oletko saanut ohjaajaltasi palautetta ja miten? Onko se ollut riittävää ja oikea-aikaista?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

kyllä olen, suullisesti
olen saanut palautetta jonkin verran
on ollut riittävää! suullisesti ja juteltu yhdessä
kyllä, erittäin paljon kehittävää ja hyvää palautetta
kyllä, työn ohessa
palautetta hän on antanut sekä työtehtävien lomassa että erikseen kiitettävästi. Erinomainen
ohjaaja. Toista ohjaajaa tapasin vain joitakin kertoja, joten häneltä en paljon palautetta saanut.
erinomainen työntekijä hänkin
Olen saanut palautetta. Se on ollut riittävää ja oikea-aikaista
olen saanut. Palautetta on tullut kiitettävästi
Ohjaaja on antanut palautetta hyvässä hengessä. palautetta on tullut päivän mittaan työtehtävien
yhteydessä heti ja myös työvuoron lopussa. Hän on myös kysynyt omia tuntemuksia siitä, miten
vuoro minusta sujui
Päivittäinen keskustelu tai työpäivän päätteeksi. On ollut riittävää ja oikea-aikaista.

Kysymys 7 Kerro Kaunialasta työpaikkana
•
•
•
•
•

Ihana paikka ja kodinomainen, vaikka sairaala onkin. Kaunialassa jokainen viihtyy niin potilaat,
asukkaat kuin työntekijät
Kaunialan sairaala on hyvä työssäoppimispaikka. Työilmapiiri on hyvä.
Kauniala on hyvä ja monipuolinen. Suosittelen kuntoutumisen tukeminen työssäoppimista 4b
osastolla. Hyviä ja uuisa asioita oppi joka päivä. Ihania hoitajia!
Kauniala on erittäin hyvä työssäoppimispaikka. Monipuolinen ja antoisa. Työkaverit mukavia ja
esimies paras ☺
Hyvä työssäoppimispaikka, jossa olen päässyt näkemään ja kokemaan hurjan paljon asioita.
Oppimisen kannalta loistava harjoittelupaikka.

•

•
•
•
•
•
•

•

Kaikki työntekijät ahkeria. Yritetään parasta potilaiden ja omaisten parhaaksi. Hienot tilat, kahvio
alhaalla sopivassa paikassa. Ruoka ruokasalissa hyvää.Ystävälliset kohtaamiset kaikkien
vastaantulleiden Kaunialan työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.
Olen itse tykännyt todella paljon Kaunialasta työssäoppimispaikkana. Olen viihtynyt täällä ja olen
myös oppinut paljon uutta. Suosittelen kaikille opiskelijoille tätä paikkaa.
Olen viihtynyt täällä Kaunialssa työssäoppimispaikka hyvin. Hyvät työkaverit ja lämmin ilmapiiri.
Olen oppinut ja saanut paljon kokemuksia täältä. Hyvää opettaja ohjaus.
Mielestäni Kauniala oli erittäin opettava ja kiva työharjoittelupaikka. Opin paljon asioita ja
toimintaa riitti. Esimies oli iloinen ja positiivinen ja homma toimi. henkilökunta oli mukavaa.
Osastolla ihmiset pääosin ovat ystävällisiä ja ymmärtävät opiskelijaa. Opiskelija otetaan hyvin
vastaan
Mukava yhteishenki, ihana paikka. Sain hyvin apua ja neuvoja uusista asioista. Hyvä ohjaaja!!!
Tämä oli hyvä paikka. Hyvä vastaanotto jo ensimmäisenä päivänä kertoo siitä, miten Kaunialassa
suhtaudutaan opiskelijoihin. Ohjaajani oli erinomainen pitkän linjan ammattilainen, rauhallinen ja
asiallinen. Hänen työtapojaan seuraamalla sain parhaan mahdollisen mallin tehdä tätät työtä. Myös
yksikön muiden hoitajien kanssa oli hyvä työskennellä. Monikulttuurisessa työympäristössä oli
välillä vähän vaikea tulkita ei-natiivin puhetta, mutta toimeen tultiin.
Monipuolinen paikka!

