
KOULUTUSPALAUTTEET  
 
Koulutus Osallistujia Palautteita 

Elintapamuutokseen sitoutuminen 20.8.2015 48 25 

Miestyön abc 10.9.2015 62 40 

Syömishäiriöt 19.11.2015 94 49 

Poikatyö 14.1.2016 50 9 

Ikääntyneen ravitsemushoito kotihoitajille 10.2.2016   9 

Miestyö 11.2.2016 26 15 

YHTEENSÄ  145 

 
Sukupuoli 
 
Sukupuoli Määrä Prosentti 

Nainen 131 92 

Mies 12 8 

Yhteensä 143  

 

 
 
Työllisyys 
 
 Määrä Prosentti 

Opiskelija 98 68 

Yrittäjä 0 0 

Eläkkeellä 1 1 

Työtön 0 0 

Palkansaaja 42 29 

Äitiyslomalla / 
vanhempainvapaalla / 
hoitovapaalla 

0 0 

Jokin muu, mikä? 3 2 

YHTEENSÄ 144  
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Ikä 
 
Ikä Määrä Prosentti 

18–29 75 53 

30–45 44 31 

46–59 20 14 

Yli 60 3 2 

YHTEENSÄ 142  

 

 
 
Mistä sait tietää ryhmästä? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Muualta internetistä, mistä? (3) sähköposti, facebook 
Jostain muualta, mistä? (79) koulu, (26) työ, (6) hanketyöntekijä, (3) työharjoittelupaikka, 

(2) paikallislehti 
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Ikäjakauma 

Mistä sait tietää ryhmästä Määrä Prosentti 

Kuulin tuttavalta 3 2 

Hankkeen omilta sivuilta 8 5,5 

Muualta internetistä, mistä? 4 3 

Jostain muualta, mistä? 130 89,5 

YHTEENSÄ 145  
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Arvioi seuraavia koulutukseen liittyviä väittämiä asteikolla 1–4. 
1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Jokseenkin samaa mieltä, 4 = Täysin 
samaa mieltä 
  
 
 1  2  3  4  Yhteensä Keskiarvo 

Koulutuksen tiedotus ja markkinointi olivat 
onnistuneet 

16 34 59 24 133 2,68 

Koulutus vastasi odotuksiani 0 18 67 56 141 3,27 

Koulutuksen tavoite oli selkeä 1 7 60 76 144 3,47 

Kouluttaja hallitsi kouluttamansa asian sisällön 
hyvin 

0 0 32 115 147 3,78 

Koulutuksen kesto oli sopiva 3 22 55 67 147 3,27 

Ajatustenvaihto muiden koulutukseen 
osallistujien kanssa oli antoisaa 

4 21 72 46 143 3,12 

Koulutuksen käytännön puitteet olivat hyvät 0 26 55 64 145 3,26 

Voin hyödyntää koulutuksessa oppimaani 
omassa elämässäni/työssäni 

0 4 52 90 146 3,59 

 

 
 
 
Minkä kouluarvosanan antaisit koulutukselle (4-10)? 
 
Keskiarvo 8,58 
 
Arvosana Määrä Prosenttia 

4 0 0 

5 1 1 

6 1 1 

7 8 6 

8 51 39,5 

9 48 37 

10 20 15,5 

YHTEENSÄ 129  
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Mitä mieltä olet koulutuksen sisällöstä? 

Elintapamuutokseen sitoutuminen 20.8.2015 

- (13) Mielenkiintoinen, laaja, tiedollisesti hyvä, konkreettinen, johdonmukainen. 
- Käytännön välineitä asiakkaan kanssa työskentelyyn kaipaisi enemmän. 
- Paljon "itsestään selvää", toisaalta turhaakin. En ymmärtänyt lopullista periaatetta. 
 

Syömishäiriöt -koulutus 19.11.2015 

- (33) Mielenkiintoista asiaa, monipuolinen, hyvä ja kattava 
- (15) Hyvä luennoitsija, asiantunteva ja kertoi asiat selkeästi, käytännönläheisesti. Kouluttajan oma 

kokemus plussaa. 
- (7) Ajankohtainen ja tärkeä aihe 
- (4) Hyviä vinkkejä käytännön työelämään ja syömishäiriötä sairastavan kohtaamiseen. 
- (4) Selvä päämäärä, hyvä ja selkeä sisältö. Ensin kerrottiin sairauksista & sitten lopussa hoidoista. 
- (2) Enemmän kuulijoiden osallistamista. 
- Materiaali voisi olla hyvä olla saatavilla jo etukäteen jolloin sitä ehtisi täydentää luennon aikana 

syntyneillä ajatuksilla ja mielleyhtymillä. Pyrkimys valottaa asiaa nimenomaan sairastuneen "sisäisen 
ajattelutavan" kautta erinomainen: oirelistoja ja diagnooseja voi hakea kukin tahollaan - nyt haettiin 
ymmärryksen siementä auttamistyön lähtökohdaksi. 

- Olisin lisäksi kaivannut enemmän omia kokemuksia sairastuneen kannalta, jotta sairauden 
voimakkuus olisi paremmin avautunut. 

- Esimerkit enemmän parannuksesta. 
- harmi, ettei ns. ammatti-ihmisiä ollut enemmän.  
- Vähempi "omaa kokemusta"; enempi myös terveydenhuollollista faktaa; aihe tärkeä; tietoa k.o. 

aiheesta tarvitsee omassa työssä 
- Pisti miettimään tulevassa hoitajan ammatissa, kuinka kohtaan syömishäiriöasiakkaan. Luottamus, 

vuorovaikutus, jossa annetaan molemmille rohkaisua asiakkaalle hyvä ku olet tullut vastaanotolle. 
Myöntää hoitajana myös että ei tiedä asioista. Asiakkaalla tuntosarvet pystyssä. 

 

Ikääntyneen ravitsemushoito kotihoitajille 10.2.2016 

- (7) Hyvä, hyödyllinen ja tarpeellinen 
- Pystyn käyttämään tietoa työssäni 
- Riittävä 
 

Miestyön abc-koulutus 10.9.2015 

- (18) Mielenkiintoinen, ajankohtainen, tärkeä ja tarpeellinen aihe, hyvä ja monipuolinen sisältö  
- (9) Käytännön kokemus ja esimerkit hyviä, selkeyttivät asiaa 
- (3) Dialogisuus yleisön kanssa 
- (2) Toi uusia näkökantoja ja ymmärrystä 
- Selkeä ja hyvin etenevä. 
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Arvosana (4-10) koulutuksesta 



- Hyvä, että diat saa netistä. Vuoropuheinen esitystapa hyvä + kontakti yleisöön/kuuntelijoihin. 
- Eri kulttuureista, eri seksuaalisista suuntauksista ja miehiin kohdistuvasta väkivallasta voisi mainita, 

paljon puhuttavia ja merkittäviä asioita.  
- Välillä ei mielenkiinto pysynyt, koska sisälsi paljon termejä.  
- Koulutuksessa pureuduttiin syvemmin siihen, miten mieheys koetaan. Se auttaa tulevaisuudessa 

miehen kohtaamiseen asiakastyössä. 
- Koulutus oli aihemaailmaltaan erilainen, mihin opinnoissani olen tottunut. Aihe kiinnosti todella ja saa 

ajattelemaan itseään tulevana sosionomina sekä tyttöystävänä 
- Tavoitteen olisi voinut määritellä selkeämmin ja avata tätä moniosaista koulutuskokonaisuutta --> eli 

miten osaaminen syvenee, jos osallistuu mihinkin koulutuksen osiin.  
- Hyvää tietoa miestyöstä omassa työssä käytettäväksi/"markkinoitavaksi" miehille. 
- Perustietoa... Kouluttajien yhteistyö, luennointi tosi hyvä kuin vakka ja kansi :) 
- Enemmän konkreettista neuvoa/opastusta, käytännön työhön. Teoriaa kaikki voivat lukea itse.  
- Liian yleisluontoista, odotin enemmän ja erilaista. Varmaan koska kyseessä koulutussarjan 

ensimmäinen osa. Kouluttajat tunsivat asiansa :)  
 

Poikatyö 14.1.2016 

- (3) Mielenkiintoinen, tarpeellinen, kattava 
- Sai mukavasti ajatuksia ja eväitä poikien/miesten kohtaamiseen. Luennoitsijoita oli mukava kuunnella. 
- Hyvä koulutus, toi paljon asioita mietittäväksi. Sain myös ajatuksia opinnäytetyötä varten 
 

Miestyö 11.2.2016 

- (4) Mielenkiintoinen, monipuolinen, tärkeää asiaa 
- (4) Asiantuntevaa tietoa, hyvää keskustelevaa luennointia 
- (3) Paljon hyviä esimerkkejä konkretisoimaan esitystä. 
- (3) Sisältö osittain samaa, mitä ensimmäisessä koulutuksessa oli. 
- (3) Hyvä 

 

Miten kehittäisit koulutusta? 

Elintapamuutokseen sitoutuminen 20.8.2015 

- Tiedotusta, ilman opettajan ohjausta en olisi tiennyt koulutuksesta. 
- Jos itse saisi tehdä erilaisia testejä katsomisen sijaan, niin se oli kiva lisä. 
- Otettaisiin enemmän huomioon myös esim. syrjäytyneet ihmiset. 
- Painoindeksi EI ole hyvinvoinnin/terveen kropan mittari. Oma fiilis itestä ja omasta terveydestä on 

paljon tärkeämpi kuin se että bmi on 30. 
- Enemmän tutkimustietoa siitä, miten ohjaus vaikutti ja ketkä onnistuivat muutoksessa. 
- Esitystä voisi havainnollistaa muillakin tavoilla kuin Powerpoint -esityksellä. 
- Tällaisenaan en markkinoisi (ainakaan terveysalan) ammattilaisille, menee hyvästä asiasta/aiheesta 

huolimatta liiaksi "itsestäänselvyyksiin". Yksi kohderyhmä asiakkaita (nuoret) valikoitui liiaksi keskiöön. 

 

Syömishäiriöt -koulutus 19.11.2015 

- (3) Enemmän kuulijoita mukaan keskusteluun kysymysten avulla, osallistujien omien kokemusten 
jakaminen. 

- (3) Asioiden tiivistys, keston lyhentäminen, enemmän taukoja. 
- Olisi voinut olla enemmän ennaltaehkäisyä. 
- Erilaisuuden kohtaaminen seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiasioihin liittyen - kouluttaja esim. Seta 

ry:stä. 
- Olisi voinut olla enemmänkin esimerkkejä sairastumisista tai vaikka kertomassa omasta 

kokemuksestaan. Olisi hyvä pitää esim. yläkoulu ikäisille nuorille 

 

Ikääntyneen ravitsemushoito kotihoitajille 10.2.2016 



- Enemmän vielä käytännön esimerkkejä arkeen ja työhön 

 

Miestyön abc-koulutus 10.9.2015 

- (7) Käytännön tilanteita ja esimerkkejä enemmän. Opastusta käytännön työhön. 
- (2) Markkinoida koulutusta paremmin. 
- (2) Koulutuksen kesto lyhempi, tiivistäminen. 
- Tavoitteen olisi voinut määritellä selkeämmin ja avata tätä moniosaista koulutuskokonaisuutta --> eli 

miten osaaminen syvenee, jos osallistuu mihinkin koulutuksen osiin. 
- Välillä tuntu aiheet rönsyilevän, johdonmukaisuutta ehkä kaipasi toisinaan. Käsitteiden tarkempaa 

määrittelyä. Millaista kohtaamisen suhtautumista mies toivoo naistyöntekijältä? 
- Pysyttäisiin enemmän ammatillisissa rajoissa ja omat arvot ja mielipiteet pois. Huonot stereotyyppiset 

esimerkit pois. Esim. saunaillan vaippa-aihe -->naiset puhuu vaipoista --> miehet ei 
- Tieto painottui mielestäni liikaa siihen millaisia miehet on ja naisten ja miesten eroihin. Itse 

miestyöhön käytettiin aikaa vain alussa liian vähän. 
- Koko yleisö huomioon. Välillä outo me - te -asetelma, miehet - naiset. Keskustelu junnasi välillä 

paikallaan 
- Enemmän keskityttäisiin sisältöön 
- Enemmän keskittyä luennon loppupuolen aiheisiin/asioihin 
- Voisi ehkä olla enemmän vapaata keskustelua niin ei menis niin luentomaiseksi 
- Alkuesittely olisi voinut olla selkeämpi. Aihe kerrottiin mutta tuntui että epäselvää oli mistä kouluttajat 

olivat/missä työskentelivät. Yksi osallistuja kumminkin kysyi asiaa ja asia onneksi selvisi. 
- Monipuolisempaa esitysmateriaalia.. videot, kuvat? 
- Diaesitys aika teoreettinen. Monia "hankalia" termejä --> pitkiä selitteitä. Parempi avata asioita 

puhumalla. 
- Esim. videoleikkeitä voisi hyödyntää. Tärkeä asia kyseessä. TOSI haasta työelämässä saada ja 

päästä hyvään asiakassuhteeseen ja vuorovaikutukseen erityisesti miesten kanssa. 
- Miten sukupuolisensitiivisyys eroaa normaalista asiakastyöstä, sillä tuleehan jokainen asiakas 

kohdata yksilönä, ei ongelmana 
- Työ seksuaalivähemmistöjen kanssa 

 

Poikatyö 14.1.2016 

- Tila oli vähän turhan iso porukkamäärään nähden. 

 

Miestyö 11.2.2016 

- Tietoisuutta enemmän vielä miestyöstä työntekijöille ja yksityisille ihmisille. Madaltaa kynnystä 
miehille. Tapahtumaa yhteistyössä esim. Tornion kaupunkiin. 

- Enemmän käytännön vinkkejä töihin 

 


