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1.Olen



2. Työskentelen puhtausalla



3.Ikäni



4. Arvioni webinaarista



5. Olen vienyt käytäntöön webinaarista saamiani 
ideoita



6. Avoin palaute webinaarista
 Oli vaikeaa kokoukseen ja puuduttavaa puhumista.
 Itsestäänselviä muka, mutta hyvä on kuulla esitettynä, jotenkin jää ajattelemaankin miten toimii
 Erityisesti annan kiitosta sivuston käyttöhelppoudesta. Pääsin mukaan, vaikka olen ihan poropeukalo 

tietotekniikan kanssa. Myös itse webinaari oli mielenkiintoinen ja poiki käytännönsovelluksia omaan 
työhön. Kiitos siitä!

 Oli ihan kiinnostava ja siitä sai vinkkejä omaan arkeen.
 Antoi ajattelemisen aihetta omiin työtapoihin ja työssä viihtymiseen.
 Huomasin työkaverin kanssa, että olemme pienessä kahden hengen tiimissä tehneetkin jo jonkinlaista 

tuunaamista työssämme. Webinaari antoi tähän lisäpontta.
 Aiheet olivat tuttuja, ei oikeastaan mitään uutta. Luennoitsija olisi saanut olla mukaansatempaavampi.
 Selkeästi ja napakasti esitetty.
 Seminaari oli hyvä ja antoi ajattelemisen aihetta, miten asioita voi itse parantaa.
 Hyviä nostoja!
 Tuttua asiaa, ei juurikaan mitään uutta ja ihmeellistä.
 Oli mielenkiintoista osallistua ensimmäistä kertaa webinaariin ja onnistui hyvin.



7. Olen vieraillut hankkeen kotisivuilla



8. Kokonaisarvosanan hankkeen kotisivuista



9. Hankkeen hyöty itselleni



10. Mitä toivot hankkeelta jatkossa
 Toivottavasti saamme tämän avulla alalle uusia ihmisiä.
 Asiat on tuttuja ja jo käytössä, työn tuunaaminen tärkeää. Hanke tosi tärkeä, kun uusia 

motivoituneita tekijöitä tarvitaan.
 Helpompi yhteys,oli vaikeaa päästää sisään koulutukseen.
 Laaja-alaisesti webinaareja, siis samoin kuin olette jo tehneetkin.
 uusia vinkkejä ajan hengessä.
 Lisää vaan vinkkejä, mikä keventäisi siivoustyötä. Arjessa jaksaminen.
 Toivotan hyvä asioita projektien saapuessa.
 Hyviä seminaareja+ jatkossakin yhtä innokasta somen päivitystä.
 Ei toiveita.
 Miten voisi houkutella nuoria alalle?
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