Otteita kesän 2012 KesäJeesiläisten palautteista

Miten hyödyllisenä koet KesäJeesi toiminnan itsellesi?
-Hyödyllisenä, sain uusia kokemuksia ja oli mukavaa. Opin myös uusia asioita ja cv –netit +
muut mitä tehtiin oli erittäin hyödyllisiä
-Melko hyödyllisenä
-Koin toiminnan hyödyllisenä, koska en löytänyt kesätöitä ja kuitenkin halusin tehdä jotain
hyödyllistä loman aikana
-Kovin hyödyllistä. Oppi uutta asiaa alan toimintatavoista ja laitteista
-Nopeuttaa ammattiin valmistumista
-Jonkin verran
-Ehdin oppia lisää turvajärjestelmien asentamisesta. Hyödyllistä oli
-Saan työkokemusta
-Oppii kodin töitä
-Todella hyödyllisenä
-Turhat tilaisuudet pois
-En oikeastaan mitenkään
-Saan työkokemusta
-Erittäin hyödyllinen
-Lähes pakollinen jos haluaa tehdä, oppia tekemällä ja valmistua haluamassaan ajassa
-Mainiona keinona saada varmuutta ja rutiinia omaan työskentelyyn
-Erittäin hyödyllisenä
-Ammattitaito kasvaa
-Hyödyllisenä kun saa työkokemusta omalta alalta
-Erittäin hyödyllisenä
-Varsin hyödyllistä
-Erittäin hyödyllisenä: yritystoiminta tulee tutuksi, pääsee ”kokeilemaan siipiään” yrittäjänä
ilman turhia riskejä, kesätyöpaikka on taattu
-Ihan hyvin kun ei ole kesätöitä
-Itsenäisenä työskentely ja opiskelu ovat olleet todella opettavaisia kokemuksia, vaikka
vaikeuksista onkin selvitty hammasta purren ja kiukkuisenakin välillä kun ei kukaan opasta
ja neuvo
-Tosi hyödyllinen jos ei ole saanut kesätöitä mistään, on ainaskin se sitten mahdollista
-Hyväksi, todella hyödyllisenä
-No, sai ainakin työkokemusta enemmän ja hyötyä paljon työnhaun kannalta. Muuta hyötyä
itselle ei ollut muuta kuin työkokemus
-Mahdollisuus tehdä oman alan työtehtäviä leipomista yms. itselle toiminta oli hyödyllinen ja
erilaista työtä mitä olen kesätyönä tehnyt aiemmin
-Saa tehdä oman alan työtä, saa kokemusta ja työtodistuksen
-Saan kehittää kokkaustaitoja

-Tosi hyödyllisenä
-Todella hyödyllisenä, koska ei ole vielä työpaikkaa niin sai olla KesäJeesissä töissä
-Sain uutta tietoa työnhausta
-Todella hyödyllisenä. Saa työkokemusta ja ennen kaikkea rahaa
-Todella. Ei saanut duunia niin tämä hyvä
-Erittäin hyödyllinen
-No, että saa jotain rahaa
-Paree ku ei mitään
-Pääsee työelämän makuun

Mitä muuta haluaisit KesäJeesi toiminnasta kertoa?
-Oli kiva kun tämmöstäkin järjestetään
-Hyvä idea, mutta parantamisen varaa on. Kiitos.
-Mukavan rento ilmapiiri
-Hauskaa on ollut ja töitäkin on tehty. Tosi jees!
-Ihan jees
-Ihan kiwa!
-Hyvä kokemus oli
-Se on ihan hyvää kun saa kokemusta työnteosta. Mutta edelleen kuukausipalkka saisi olla!
Laskujen maksu vaikeaa ja jos on epäsäännöllinen tulo (osk)
-En muuta kuin rahaa on tultava nopeasti! En aijo odottaa 2-6 kk vaivaista palkkaa. Se ei
ole inhimillistä tai muuten tuon teille kaikki laskut ja te maksatte (osk)
-Ettei turhaa hyvää työaikaa menisi hukkaan eli turhat tilaisuudet pois
-Ihan hauskaa
-Ei tietoa
-Oli mukavaa ja työt kivoja
-Ei turhia tilaisuuksia. Töitä vain
-Sopii niille, joilla on taidot ja motivaatiota toimia itsenäisesti (osk)
-KesäJeesi –toiminta on loistava idea saada oman alansa työkokemusta/ rutiinia,
näkemystä yrittäjämaailmasta ja täytettä lompakkoon. Suosittelen (osk)
-Hyvä tilaisuus ja työtahdin voi määrätä itse (osk)
-Kivaa oli
-Kiva juttu, että tämmöstä järjestetään
-Hienoa, että opiskelijoilla on mahdollisuus tällaiseen
-Hyvä juttu!
-Ei oikeastaan mitään erikoista sanottavaa. Kaikki on pyyhkinyt todella hyvin
-Mukavaa oli, uusiksi tulisin jos saisin
-Vetäjä oli ihan ok. Välillä hieman pomottava. Päivät meni ihan ok nopeasti. Enemmän olisi
saanut kiinnittää huomiota siihen kuka on ollut hirveän monta kertaa keittiöllä (nimimerkki:
omasta mielestä liian monena päivänä sinne joutunut)

-Mukava kokemus. Kuukausi meni liian nopeasti
-Tosi kivaa, että tällainen on järjestetty
-Kannattaa käydä KesäJeesi, jos ei ole töitä

