KOLU, palautelomakkeet, 2018
Palautelomakkeita (ulkomaalaistaustaisilta) yhteensä 89 kpl (11.4.: 8 kpl, 20.4.: 14 kpl, 14.5.: 10 kpl, 21.5.: 6
kpl, 16.6.: 5 kpl, 20.6.: 7 kpl, 16.8.: 13 kpl, 20.8.: 9 kpl, 10.9.: 10 kpl, 14.9.: 7 kpl)

Tyytyväisyys & uudelleenosallistumishalukkuus
Tyytyväisyys

Tyytyväisyys, kaikki tapahtumat
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Oletko tyytyväinen tähän tapahtumaan? -kysymykseen vastasi kyllä 78 kpl (88%), ehkä 10 kpl (11%), en 0
kpl (0%) ja tyhjäksi kohdan oli jättänyt 1 kpl (1%)

Tyytyväisyys tapahtumittain
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Uudelleenosallistumishalukkuus

Uudelleenosallistumishalukkuus,
kaikki tapahtumat
56

60
50
40
30

23

20
10

5

5

En

Ei vastausta

0
Kyllä

Ehkä

Osallistuisitko tällaiseen tapahtumaan uudelleen? Kyllä-vastauksia 56 kpl (63%), ehkä 23 kpl (26%), en 5 kpl
(5%) ja ei vastausta 5 kpl (6%)

Uudelleenosallistumishalukkuus tapahtumittain
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Mistä pidit / et pitänyt
Mistä pidit eniten?
Kaikki x16
I like everything
Kaikki, auttaminen.
Kyllä. Auttaminen.
Meeting new people and contributing some of my work to conserve the plants.
Get my hands dirty and I liked helping to clean the area
I enjoyed the scenery, I also practised Finnish
Doing smth meaningful: we've reinforced a bridge. + Lunch
The whole idea, interaction with children
Working with the pupils in a competition
Doing the outdoor activities to help preserve nature
Ota lupins pois ja kaikki tehdä työ yhdessä
Removing lupiinia ja samalla. And food!
Collecting plants, picking up eatable plants
I enjoyed to know and see the different kinds of plants on how to protect and usefulness for human kind
Spending more time with different people while taking care of the nature.
Mitä kasveja voi hyödyntää esim. syödä
Interaction with various people, collecting sticks
Ruoka & ihmiset
Ystävät, ihmiset
I like meet new people that so nice for me
The people. How's work with me x 2
See different places and people
Interactions with locals; The nature itself
The peace we can have close to nature
Nature and sounds of birds
The nature :)
Mä pidin luontosta
Ulkona olu
olla ilkona, hyvä sää
olla ulkona, syödä
Rauhallista
Maisemat x 2
Being outside on a nice day
Lapiointi
Vesuri töistä
vesuri
oksa sakset, työ, hyvä sää
oksasakset, hyvä sää, työ
työ, ryhmä, kasvit x 3
Työ, ryhmä, kasvit, ruoka, puhin tutustuminen, järvi
työ, ryhmä, kasvit, puihin tutustuminen
Minä tykkään työ, olla ulkona
Työ

I really liked how all group gathered to preserve nature
Joo no hyvää koska toita Yhntenntessä.
mä teke hyvä toita yhtenssä
Yhteistyöstä ja ollan maisemassa
yhteistyö
That everybody working together
what I enjoyed are team work and understanding each other
that we were a team x 2
Mukava retki
Minä tykkään juokset
Cleaning branches
kasva ja hoita kukkia
hoita kukkia
kahvia, tauko
juuan kahvia
kahvi juvan
ruoka
keto hyvä
Käytä lämpia
puiden syväpuhdistus
puhdistaa kivet

Mistä et pitänyt?
Pidin kaikesta, kaikki hyvin, ei mitään x n44 *) (+ jätetty tyhjäksi)
We could have done more working
Directions were a bit vague, had doubts what to do
En pitänyt rikkaruohoista. Aika oli lyhyt. x4
En pitänyt rikkaruohoista
Lapiointi
kaivaa
väärät saappaat
ruoka jos on vähän lissä
It was so hot and sun shine I didn't like it
Lämentä
kun kuuma
I don't like (the) some plants sting my skin but it's part of the activity
Nokkosista
bugs thet bite us
Hyönteisten pelko
hyönteiset lentävät
I can't stay so long time in natur, becauss I have allergy.
Pelkään hämähäkkejä x6
Pelkään käärmeitä x4
juna_ paljon_piikkejä
juna ja ruusussa

*)
Tähän laskettuna esim.
Nothing comes to mind
Not at all. Every thing was good.
No, everything was wonderful
No, everything was good. The lunch and coffee were very good.
for me I like and much enjoyed with everybody
-tyyppiset vastaukset

Muutama sana on vapaa -kommentti
You are doing a great job! The event has been extremely fulfilling! Good luck!
hyvä päivä kiitos kaikille työtä tärkeää
hyvä_päivä lisä ihana
Beautiful experience! Thank you all!
This was a wonderful day and I think is every one responsibility to save the environment especially the
nature. Bravo to all awesome felllows(?)
Kiitos päivästä, oli tosi kivaa ja mukavaa, että tulemme yhdessä.
It would be better if there are more often this kind of events.
I hope more events like this repeat
It was a great day indeed! Informative and it's nice to be with other people from different places working
together. All the staff who lead the activity were approachable, kind and energetic. Thank you very much!
It's my first time join this event and it was so nice, everybody enjoy

