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  PALAUTEKOONTI 

 

  

 Elämän loppuvaiheen kysymyksiä 30.1. ja 20.2.2020 
 
                        Huono           Tyydyttävä             Hyvä            Erinomainen 

Koulutus kokonaisuutena        1   9  

Opetuksen taso        1   9  

Koulutuksen käytännön järjestelyt        4   6  

Koulutusajankohta        5   5  

 
Opetusmenetelmistä käytettiin mielestäsi  
(vastaa vain, jos ko. menetelmää käytettiin)                   Liian paljon   Sopivasti            Liian vähän 

– luennointia       10      

– keskustelua       10      

– ryhmätöitä       8      

 
 
Miten koulutuksen sisältö vastasi odotuksiisi?  

• Vastasi hyvin odotuksia. 

• Sisältö ylitti odotukset. Kouluttaja oli hyvin ammattitaitoinen. 

• En osannut odottaa erityisesti mitään. Uteliaana ja avoimin mielin tulin. 

• Koulutuksen sisältä vastasi hyvin odotuksia. Asia sinällään ”tuttua”, mutta sait minut miettimään 
asioita eri näkökulmista. 

• Ylitti odotukseni. 

• Uutta tietoa paljon, mielenkiintoista. 

• Erittäin hyvä, taas erilainen näkökulma. 

• Ei ollut ennakko-odotuksia, mutta antoi paljon pohdittavaa ja huomioitavaa omassa 
työympäristössä ja toiminnassa, jopa käytännön keinoja omaan työhön. 

• Yllättävän hyvin, kun en ole itse hoitoalan ihminen. 

• Sain paljon uutta tietoa hyvin laaja alaisesti. Hyvin korkeatasoista. 
 

Palautetta kouluttajalle: 

• Hyvä koulutus, esimerkit elävästä elämästä hyviä. 

• Hyvä koulutus. Hyvää ja tärkeää työtä ja ole hyvä siinä. Kiitos, että olet. 

• Erittäin mielenkiintoinen koulutuspaketti. Kiitos laajasti ajatuksia herättävistä luentopäivistä. 

• Sain paljon ajattelemisen aihetta, kiitos. 

• Miellyttävä ulosanti, omine kokemuksineen. 

• Odotan syksyn päivää. 

• Innostava ja aiheesta monipuolisesti keskusteleva. 

• Pidin kovasti ”maanläheisestä” koulutustavasta ja ”laajakatseisuudesta” kuolemaan liittyen. 
Myös ”kuolen jälkeiseen” liittyen. Kulttuuriset käytännöt/rituaalit uusia ja mielenkiintoisia. 

• Kouluttaja osasi hyvin selkeästi luennoista ja kertoi hyvin mielenkiintoisesti ja hyvä esimerkkejä. 
Jaksoi seurata opetusta/luentoa. 
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Palautetta kesäyliopistolle: 

• Kiitos, että järjestätte saattohoidon koulututusta. Näitä tarvitaan lisää. Keskustelua aiheesta 
todella kaivataan! Paljon kiitoksia. Keittiön kassalla oleva pirtsakalla ja iloiselle työntekijälle ja 
ystävällisille työntekijöille lämmin kiitos. Ruoka oli erinomaista myös. Aurinkoa elämään. 

• Taas hyvä koulutus, ootte vaan niin kaukana. 

• Helppo tulla ja miellyttävät tilat ja tarjoilut. 

• Kiitos sähköpostista, jonka ansiosta huomasin tämän koulutuksen ja kerroin siitä töissä muillekin. 

• Oikein hyvää ruokaa ja ystävällinen henkilökunta. Kiitos. 
 


