
 

 

 

 

Minun Suomeni - Avaimia kieleen ja elämään 2019-2020  

Palautekyselyn yhteenveto 

 

Kevättalven koronarajoituksista johtuvan etäopetuksen vuoksi palautekyselyt toteutettu osittain (8 

opiskelijalle) puhelimitse ja lyhennettynä. Yhteensä vastaajia kurssin aikana 13/21.  

 

Vastausasteikko 1-5, laskettu keskiarvot vastauksista. 

Vastaajia 13/21: 

1. Tämä kurssi oli sopiva minulle 4,6  

2. Sain uusia kavereita kurssilla 4,2  

3. Opin lisää suomen kieltä 4,6  

4. Sain tietoa suomalaisesta 

kulttuurista 4,9  

5. Opin lisää suomalaisesta 

koulutusjärjestelmästä ja 

ammateista 4,5  

6. Kurssi kasvatti motivaatiotani 

opiskella 4,6  

7. Kurssi auttoi minua 

suunnittelemaan tulevaisuuttani 

Suomessa 4,8  

Vastaajia 5/21: 

8. Kurssille oli helppo tulla 4,4  

9. Ryhmässä on hyvä ilmapiiri 5  

10. Opin kertomaan itsestäni ja osaamisestani 4,6  

11. Sain riittävästi henkilökohtaista tukea ja ohjausta opettajilta 5  

12. Apukielen käyttö oli tarpeellista (englanti, arabia) 4  

13. Sain tietoa, miten voin itsenäisesti opiskella suomea 5  

14. Ryhmään osallistuminen lisäsi rohkeutta puhua suomea 4,8  

 

 

 

 



 

 

 

 

Mikä oli parasta kurssilla? 

- Tehtävät ja kun autettiin tehtävissä. 

- Kaverit, opiskelu, opettajat selitti hyvin asioita. Kaikki oli sosiaalisia ja oli mukava 

opiskella siellä. Parhaat opettajat. 

- Emme menneet niin paljon ulos (kuin viime kurssilla) ja oli hyvä kun olimme 

koulussa paljon. 

- Opettajat oli parasta. Paikka oli hyvä, lähellä keskustaa ja rauhallinen. 

- Mirka. 

- Sanelut ja kirjoittamistehtävät. 

- Liikunta ja kun opiskelijat on kavereita, opettajat oli parhaita. 

- Tauot ja opettajat. 

- Tällä kurssilla oli parasta opettajat. Minä opin tosi hyvin suomen kieltä. 

- Oli parasta opettajat ja opiskelu oli rauhallista. 

- Kaikki on hyvä, opettajat tosi hyvä ja ryhmä. 

- Ryhmä oli paras ja opettajat kanssa. 

- Best part of the course was cooking lessons. 

Terveiset opettajille: 

- Kiitos paljon opettajat kaikista asioista. Olitte paras opettajat! 

- Hei opettajat. Minä toivon teille että aina olette iloinen. Minä opin paljon asioita 

tästä kurssista. Kiitos paljon terveisin nn 

- I want to thank a lot both teachers Maria and Mirka for being so kind and 

supportive during these months. Extra explaining in English also helped me so much 

to learn new things. 

- Kiitos teille, kun autoitte minua tehtävissä.  

- Olette hyviä opettajia. Te olitte tosi mukavia opettajia, parhaat mitä olen nähnyt.  

- Parhaat opettajat. 

- Kiitos opettaja sydämeni sisältä, kiitos paljon Mirkalle ja Mariialle myös. 

- Terveisiä ja oli mukava tulla kouluun ja oli kiva aika yhdessä. 

- Kiitos teille kun autoitte meitä. Olet hyvä opettaja. 

- Kiitos paljon ja oli hyvä koulu minulle. 

- Terveisiä ja kiitos paljon. 

- Kiitos paljon ja mä rakastan teitä!  


