Asiakaskokemuksia

Työtoimintaan integroitu suomenkielen opetus

Opettajat tosi hyviä,
systeemi tosi hyvä.
Opiskelin paljon
kielioppia ja sanoja.

Opin suomen
kieltä ja paljon
työkokemusta

Hyvä työ ja
suomen kieli,
saan
työkokemusta ja
opin samalla

2-3 päivää
viikossa suomea
on hyvä, ja 2-3
päivää pajalla

Työpaikalla
oppiminen paras, jos
haluaa töihin

Yksilövalmentaja auttaa hoitamaan asiat samalla
Yksilövalmentajan
tapaamiset ovat hyviä
• Valmentaja auttaa
etsimään töitä
• Valmentaja auttaa
tekemään cv:n ja
työhakemuksen

Valmennus
mahdollistaa
nopeamman
työllistymisen,
pääsee kouluun

• Hyvä, kun joku auttaa
tekemään
• Ei tarvitse liikaa miettiä
kieliasioita ja muita, niin
hakeminen ja
papereiden valmistelu
on nopeampaa ja
helpompaa

• Itse tekeminen
on hidasta, kaikki
ei mene niin
hyvin kuin
valmentajan
avulla

Kaikki tarpeellinen opetus ja ohjaus samaan aikaan

• Se on hyvä paikka ja
kaikki hyviä auttaja. Minä
tyytyväinen. Minä opin
paljon uuden sanoja.
• Opettajat ja kaikki täällä
työskentelevät ovat
ystävällisiä ja
ammattitaitoisia ihmisiä.

Työnhakua auttavat
ja lisäksi
suomenkieltä
oppinut

• Hyvä työn
tekeminen
• Hyvä, että pajalla
käy joku auttamassa
• Työelämästä saa
tietoa OSMA:n avulla

pääsee kouluun

Opetuspäivä on hyvä
• paljon uusia sanoja
• hyvää opetusta
voisi olla enemmän

Toiminnassa / työyhteisössä oppii paremmin
Jos on työtön, pitää olla
vain kotona, mutta kun
tulee tänne, niin saa
kavereita.
Puhekieli kehittyy täällä,
kotona ei

Tosi hyvä paikka.
Ohjaajat on hyviä.
Opin tietämään itse
mitä pitää tehdä ja
milloin pitää tehdä.

On ollut hyvä piiri.
Koko ajan olen saanut
apua. On ollut hyvä
mahdollisuus oppia
suomenkieltä. olen
saanut enemmän
tietoja opiskelusta ja
työstä Suomessa.

Opin paljon...kun
näyttää miten pitää
tehdä…
Se on hyvä paikka ja
kaikki hyvä autaja. Mina
tyytyväinen. Minä opin
paljon uuden sanoja.

Saa olla toiminnassa ja osana yhteisöä

Työ ja ihmisten
kohtaaminen, koska
minä olin paljon
ihmisten kanssa
tekemisissä ja osmassa
minä löysin sen.

• Vierailut ym ovat
hyviä
• On ollut hyvä, että
on ollut koko ajan
tekemistä

• Minulle paras asia
on ollut ihmisiä, joita
olen tavannut täällä.
• Ymmärsin paljon
uutta ja tutustuin
paljon uusiin
ihmisiin.

