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Perustiedot
• Kysely lähetettiin 14.10.2009 12 koulutuksen
käyneelle henkilölle, joista yhden sähköpostia ei
voitu toimittaa perille
• Vastauksia karhuttiin 26.10.2009 heiltä, jotka
eivät olleet vielä vastanneet.
• 11 henkilöstä, joille kysely lähetettiin, kyselyyn
vastasi 9 (82%)
• Yksi vastaamattomista oli vastausajan
vuorotteluvapaalla, joten vaikka
sähköpostiosoite toimi, ei hän todennäköisesti
ole nähnyt koko viestiä.
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Mistä koulutuksessa käsitellyistä
asioista oli erityisesti hyötyä?
•

•
•
•

•
•

- Ulkoistavien keskustelujen käyttö luovasti - Selvisi kuinka ihmisen
omat tiedot ja ideat tulevat käyttöön kun ongelma on osattu ulkoistaa
tavalla joka vastaa ko ihmisen kokemusta - Narratiivisen
reflektioryhmän tarjoama mahdollisuus
Narratiivisen ajattelutavan asiakkaasta itsestään lähtevä
voimavarakeskeisyys
Konkreettisista käytännön harjoituksista
Menetelmistä, yhteisestä pohdiskelusta. Harjoituksista pidin
erityisesti. Harmillista on että työn touhussa asioiden liittäminen
arkiseen työhön tahtoo jäädä taustalle, yritän kuitenkin pitää
mielessä.
Teoriaosuudet toivat teoriapohjaa käytännön työhön. Käytännön
harjoitukset olivat toimivia. Caset toivat teorian osaksi käytäntöä.
Itse menetelmästä

Mitä asioita olisit toivonut
käsiteltävän enemmän?
• Kuinka päästä irti neuvonnasta esim. reflektiossa.
neuvominen voi olla jopa loukkaavaa tai ainakaan se
harvoin auttaa sen tason ongelmissa joita kohtaamme
• Asiaa oli paljon ja asioiden omaksuminen vie aikaa.
Työstä oli muuten vaikea irrottaa aikaa opiskeluun, joten
ei siihen enempää asioita olisi mahtunut.
• Tapauksia olisi voinut käsitellä enemmän, mutta se
aikahan on sitten poissa teorian opetuksesta.
• Konkreettisia käytännön harjoituksia
• Olisin toivonut useampia kertoja jos vaan mahdollista.
• Teoriaa olisi voinut olla jopa enemmän.

Mitä muuta palautetta haluat antaa
koulutuksesta?
•
•
•
•
•
•

•

Sittenkin ehkä konkreettisempi lähestymistapa ts että itse olisimme
tuonut käytännön tilanteita koulutushetkeen
Innostava ajattelutapa, mukava oli pohtia työtä narratiivisten
ajatusten seurassa.
Kiitokset Karille. Hienoa että sain narratiivisen työtavan "reppuun"
matkalle asiakastyössä. Jos ongelmatilanteita tulee, narratiivisella
työtavalla mennään eteenpäin.
Vähän oli välillä miettimistä, että mille alettais!
Lisää tällaista koulutusta.
Perheneuvoloiden yhteiset tapaamiset ovat hyviä, näin saadaan
vaihdettua juuri perheneuvoloita koskevia ajankohtaisia ajatuksia.
Pienen perheneuvolan ainoana oman ammatin työntekijänä kaipaa
muiden samaa työtä tekevien tapaamisia.
Hyvä koulutus. Pystyi myös yhteiseen mielipiteen ja ajatusten
vaihtoon eri perheneuvoloiden kanssa

