ALKUKYSELY
Tervetuloa taloomme! Ennen harjoittelusi alkamista toivomme Sinun vastaavan seuraaviin ky‐
symyksiin, jotta saisimme tietää enemmän toiveistasi ja odotuksistasi. Vastauksesi parantavat
mahdollisuuksiamme luoda Sinulle itsesi näköisen harjoittelujakson.
Kyselylomake toimitetaan harjoittelusi ohjaajalle. Vastauksista saatua tietoa käytetään edelleen
harjoittelukäytäntöjen ja toimintatapojen kehittämiseen ja parantamiseen.
_______________________________________________________________________________
Perustiedot (täytä tai ympyröi oikea vaihtoehto)
Nimi:____________________________________
Ikä____v.
Missä vaiheessa opiskeluja olet?
1.vuosi

2.vuosi

3.vuosi

4.vuosi

Oppilaitos tai korkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Turun ammatti‐instituutti
Kaarinan terv.‐ ja sos.alan
oppilaitos
Turun yliopisto
Muu mikä?____________

Tutkintonimike: _____________________________________________________
Harjoittelujakso (nimi ja ajanjakso; merkitse myös vuosi):
____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ympyröi alla olevista vastauksista itsellesi sopivin vaihtoehto
1. Onko Kotikunnas jo ennen harjoittelua sinulle tuttu paikka?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, niin mistä olet saanut tietoa Kotikunnaasta?
______________________________________

3. Saitko oppilaitoksestasi/korkeakoulustasi tietoa harjoittelupaikasta?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

4. Oletko käynyt Kotikunnaan kotisivuilla, www.kotikunnas.fi?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

5. Onko Kotikunnas sellainen harjoittelupaikka, jonne halusit ensisijaisesti päästä?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

6. Oletko toivonut pääseväsi nimenomaan vanhustyötä tekevään paikkaan?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

7. Oletko ollut yhteydessä harjoittelupaikkaasi ennen harjoittelun alkua?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

8. Tiesitkö tullessasi Kotikunnaaseen, missä yksikössä tulet harjoittelun suorittamaan?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

9. Tiesitkö ennen jakson alkua, kuka tulee olemaan ohjaajasi?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

_______________________________________________________________________________
1. Valitse alla olevasta listasta viisi (5) itseäsi parhaiten kuvaavaa adjektiivia (ympyröi vastaus)
Huomaavainen

Suunnittelija

Kärsivällinen

Itsenäinen

Hillitty

Positiivinen

Spontaani

Päättäväinen

Idealistinen

Ujo

Järjestelmällinen

Rauhallinen

Neuvokas
sapainoinen

Suorasukainen

Optimistinen

Herkkä

Avoin

Kuuntelija

Sopeutuva

Itseensä luottava

Suvaitsevainen

Tehokas

Lujatahtoinen

Ta‐

2. Kiinnostaako vanhustyö sinua?
A) Kyllä, miksi?
__________________________________________________________________________
B) Ei, miksi?
__________________________________________________________________________

3. Oletko kiinnostunut työn kehittämisestä osana työnkuvaa? (esim. ergonomia, koulutukset ym.)
A) Kyllä, miksi?
__________________________________________________________________________
B) En, miksi?
__________________________________________________________________________
4. Pidätkö tiimityöskentelystä (ryhmätyö)?
A) Kyllä, miksi?
__________________________________________________________________________
B) Ei, miksi?
__________________________________________________________________________

5. Mitä odotat/toivot harjoittelulta? (Jatka tarvittaessa paperin kääntöpuolelle)

6. Mitä odotat /toivot ohjaukselta?

7. Millaisten asioiden uskot motivoivan Sinua tässä harjoittelussa?

8. Mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseesi?

9. Miten voit mielestäsi itse vaikuttaa asiakkaitten hyvinvointiin?

10. Sinulle annetaan mahdollisuus järjestää jotain luovaa toimintaa asiakkaille. Mitä se olisi? (lii‐
kuntaa, askartelua, musiikkia, jne.?)

KIITOS AKTIIVISUUDESTASI!

