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Oppimis- ja
havaintopäiväkirja
FinFamin harjoittelijoille

FINFAMI RY |Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki

1. Taustaa
Tämä oppimis- ja havaintopäiväkirjapohja on tehty harjoittelijoita varten. Tähän on koottu
keskeisimpiä kysymyksiä harjoittelun ajalta. Lomake toimii sekä harjoittelijan oppimisen tukena,
että myös järjestön kehittymisen tukena. Lomake on anonyymi (tietosuoja-asetus), sillä sen tiedot
säilytetään toiminnan kehittämiseksi.

2. Miten alun perin kiinnostuit yhdistyksestä
Mitkä asiat yhdistyksen toiminnassa kiinnostivat eniten? Miksi päädyit yhdistykseen harjoitteluun?
Mistä löysit alun perin tietoa yhdistyksen toiminnasta? Mikä ennakkovaikutelma oli yhdistyksestä ja
miten se toteutui? Mikä sai sinut hakemaan yhdistykseen harjoitteluun?

3. Harjoittelun sisältö
Tähän kohtaan kirjataan tiedot siitä, mitä asioita opiskelija on tullut oppimaan yhdistykseen. Mistä
asioista harjoittelun koostunut? Jos harjoittelija on toiminut esimerkiksi omaisneuvonnassa, tähän
kohtaan kirjataan omaisneuvonnan harjoittelun sisältö ja toimintamallit.
Jos harjoittelu kestää useamman viikon, tähän kohtaan voidaan kirjata ranskalaisilla viivoilla
keskeisimmät opitut asiat viikoittain eli tämä kohta toimii viikkopäiväkirjana.

4. Arvosana harjoittelun sisällöstä
Asteikolla 1-5 (1 erittäin huono, 2 huono, 3 tyydyttävä, 4 hyvä, 5 erinomainen) minkälaisena pidit
harjoittelun sisältöä. Ympyröi/alleviivaa oikea vaihtoehto.

5. Parhaimmat opit harjoittelusta
Kuvaa tähän kohtaan havaintojasi eri tehtävänkuvista. Mitkä ovat tärkeimmät tehtävät missäkin
tehtävänkuvassa? Tähän kohtaan voit haastatella ja havainnoida eri tehtävänkuvia. Tarkoitus on
kirjoittaa kuvaus yhdistyksen organisaatiorakenteesta.

6. Harjoittelun aikana muodostuneet toiminnan kehittämisideat
Kirjaa tähän kohtaan harjoittelun aikana muodostuneet toiminnan kehittämisideat. Jos harjoittelusi
koskee johtamista, kirjaa silloin kehittämisajatuksia johtamisen suhteen. Jos taas harjoittelija toimii
omaisneuvonnan alaisuudessa, silloin kehittämisajatuksia kirjataan omaisneuvonnan osalta.

7. Yhdistyksen viestintä
Miten kiteyttäisit yhdistyksen toiminnan? Jos sinun pitäisi viestiä yhdistyksen toiminnasta, mitä
asioita nostaisit esiin harjoittelun jälkeen? Mitkä ovat mielestäsi yhdistyksen tärkeimmät
toimintamuodot?

8. Arvosana yhdistyksen viestinnästä
Arvioi tähän asteikolla 1-5 (1 erittäin huono, 2 huono, 3 tyydyttävä, 4 hyvä, 5 erinomainen)
yhdistyksen viestintää ja sen houkuttelevuutta. Tee valintasi alleviivaamalla tai ympyröimällä oikea
luku. Voit halutessasi perustella valintasi.

9. Palaute harjoittelusta
Mikä oli parasta harjoittelussa? Mitkä asiat toimivat? Missä asioista olisit toivonut lisätietoa? Miten
harjoittelijan perehdytys toimi?

10.

Arvosana mentoroinnista ja johdon tuesta harjoittelun aikana

Arvioi tähän asteikolla 1-5 (1 erittäin huono, 2 huono, 3 tyydyttävä, 4 hyvä, 5 erinomainen)
harjoittelusi aikana saamaasi tukea työpaikalta. Tee valintasi alleviivaamalla tai ympyröimällä oikea
vaihtoehto. Voit halutessasi perustella vastauksesi.

11.

Vinkkejä uusien harjoittelijoiden varalle

Miten harjoittelua tulisi kehittää yhdistyksessä? Mitä asioita tulisi kehittää yhdistyksen
toiminnassa? Miten yhdistyksen toimintaa tulisi kehittää?

12.
Kuinka todennäköisesti suosittelisit yhdistystä
harjoittelupaikkana
Arvioi tähän asteikolla 1-5 (1 erittäin epätodennäköisesti, 2 heikosti, 3 tyydyttävästi, 4
mahdollisesti, 5 erittäin todennäköisesti). Tee valintasi alleviivaamalla tai ympyröimällä oikea
vaihtoehto. Voit halutessasi perustella vastauksesi.

13.
Muita ajatuksia, joita on kehittynyt harjoittelun/opiskelun
aikana?
Tähän kohtaan voit kirjoittaa vapaasti ajatuksia harjoittelusta.

14.

Yleisarvosana harjoittelusta

Asteikolla 1-5 (1 erittäin huono, 2 huono, 3 tyydyttävä, 4 hyvä, 5 erinomainen), minkä arvosanan
antaisit harjoittelulle ja miksi. Tee valintasi alleviivaamalla tai ympyröimällä oikea vaihtoehto.
Pyydämme myös perustelemaan vastauksen.

