
Kurssipalaute 
Nuoriso-osaston kouluttajakurssi 2022 

 
 

 
 
2. Mistä asiasta oli sinulle eniten hyötyä ajatellen tulevaisuuttasi nuoriso-osaston kouluttajana? 
15 vastausta 

 
- Opin hyviä vinkkejä 
- Koulutus tapoihin 
- Kouluttamisen harjoitteleminen 
- Ryhmätyötaidoista jne. 
- opetusharjoittelu 
- Koulutuksen käytännön harjoitteista ja treenisuunnitelmien teosta 
- Koko kurssista 
- Kokemus ja itsevarmuuden kerryttäminen 
- Uusia leikki ideoita 
- Koulutuksen suunnittelusta 
- Opetusharjoittelusta 
- Se, että pitää valvoa niitä omia nuoria,ja auttaa myös heitä eri tilanteissa. 
- Ryhmäytymistä ekoina päivinä ja asioiden havainnointia 
- Opettelusta 
- Sain taitoja paljon kouluttamiseen. Opin taitoja, kuinka huomioida nuorien osaamiset. 

 
 
 
 



Kurssipalaute 
Nuoriso-osaston johtajakurssi 2022 

 
 

 
2. Mistä aiheesta oli sinulle eniten hyötyä ajatellen tulevaisuuttasi nuoriso-osaston johtajana? 
20 vastausta 

 
- Hallinto 
- Kirjalliset asiat 
- Hallinnolliset asiat 
- Harjoitellessamme esim. toimintasuunnitelman ja johtosäännön tekoa. 
- Tarvittavat dokumentit, ohjeet ja säännöt mitä minun odotetaan ylläpitäväni 
- Toiminnan suunnittelu ja osaston johtajan tehtävät 
- Johtajan kirjallisista ja käytännön tehtävistä 
- Muiden palokuntien henkilöiden kanssa jaettavat kokemukset. 
- Nuoriso-osaston johtajan tehtävistä 
- Sai selvyyttä siihen mitä johtajan pitää muistaa tehdä/tietää mitkä ovat johtajantehtäviä. 
- Johtosäännöt, budjetti, toimintasuunnitelmat 
- Turvallisuus, mistä löytyy lait 
- Hallinnolliset asiat. Kouluttajakurssin käyneenä nuorten kohtaaminen jne oli jo tuttua, mutta 

johtajalle kuuluvat hallinnolliset tehtävät tai lähinnä niiden konkreettinen hoitaminen ja miten 
se tapahtuu, oli uutta. 

- Erilaisista suunnitelmista mitä kaikkia niitä on ja miten niitä pitää tehdä. 
- Johtosäännön sisältö, sekä toimintasuunnitelma ja toimintakertomuksen sisältö 
- Eniten hyötyä oli kirjallisten hommien opettelusta, esim. toimintasuunnitelma ja talousarvio 
- Kirjalliset työt mitä pitää tehdä ja milloin 
- Osastonjohtajan kirjalliset tehtävät ja vastuu 
- Hallinnollisten tehtävien läpikäynnissä. 
- Hallinnolliset asiat, "papereiden pyörittäminen" koska palokunnassamme nuoriso-osaston 

hoito on ollut jäissä monta vuotta ja sitäkin ennen lähinnä "vasemmalla kädellä 
toteutettua". Sain vinkkejä ja tietoa siitä, mitä tärkeitä kirjallisia tehtäviä täytyy hoitaa, jotta 
osaston pyörittäminen on käytännössä sujuvaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Osa kouluttajista joutui tiivistämään aiheitaan, jotta saivat mahdutettua sen heille annettuun 
aikaan. Osa asioista jouduttiin jopa jättämään pois. Minkä aiheen/aiheiden käsittelyyn olisit toivonut 
enemmän aikaa? 

 
- Konkreettisiin esimerkkeihin ja tehtäviin kirjallisissa asioissa ja vastuun kantamisissa 
- Siihen miten saada johtajana motivoitua kouluttajia kouluttautumaan. 
- Ehkä lapsen koskemattomuus. Nyt kun on internet ja sosiaalinen media ym, on vaikeaa 

havaita missä rajaa menee siellä joskus. 
- Haluaisin saada enemmän aikaa vertailla, miten asioita hoidetaan muissa palokunnissa. 

Itseä hyödyttää eniten käytännön vinkit. 
- Olisin itse halunnut tietoa avustusten hakemisesta ja niihin liittyvistä asioista. Näitä ei 

käsitelty ollenkaan. 
- Olisin halunnut kuulla johtajien välisestä yhteistyöstä 
- Erilaisien hakemuksien hakuun olisin toivonut, että asiaa oltaisiin avattu enempi ja 

näytetty miten esim. avustuksia haetaan. 
- Kirjallisten hommien opettelu 
- Erilaisissa ristiriitatilanteissa toimiminen osastonjohtajan roolissa ja erilaisten oppijoiden tai 

erityistarpeisten nuorten huomioiminen toiminnan suunnittelussa. 
- Budjetin koostumus olisi ollut hyvä kuulla laajemmalla ja vertauskuvia. 
- Mahdolliset tuet ja avustukset, kirjallisten töiden lisäksi (toimintasuunnitelma ja -kertomus) 

 
 


