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ENERGIALAITOS, Ajan hallinta

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Hyvä ja tehokas
päivä, joka
”herätteli”, johtaa
käytännön toimenpiteisiin.

Seminaari oli mielenkiintoinen, sain vahvistusta
omille aikaisemmille ajatuksille.
Etukäteismielikuva
oli kuiva tekniikoiTarkoitukseen sopiva ja
hin perustuva
käytännönläheinen.
ajankäyttöjuttu,
paljon parempi.

PARHAAT ASIAT OLIVAT
Muutama käytännön työkalu: 6kohdan ohjelma,
ajan hallinnan analyysi ja ajankäytön
inventaari.
Työkalut, ryhmätyöt, hyvää
keskustelua, hyvin jäsennelty
ohjelma.

Hyvät materiaalit
oman ajankäytön
hallitsemiseksi.

Pysäytti ajattelemaan
kuinka huonoja omat
rutiinit ja työtavat ovat
tiimin ja työyhteisön
kannalta.

Pienten ja yksinkertaisten
asioiden selvittäminen,
joilla päästään paljon
eteenpäin.
Hyvät esimerkit
elävästä elämästä.

Antoi virikkeitä
uusiin ajattelu- ja
toimintatapoihin.

Tehtävälistat, palaverin analysointi, positiivinen ajattelu, ajankäytön tehostaminen,
työvälineiden itse etsiminen.

ARVIO KOULUTTAJASTA

Osasi asiansa ja
Tiivistetty
uskoo asiaansa.
selkeä
asiasisältö.

Erittäin hyvä
esitystapa.

Innostunut asiasta,
asiantunteva, ottaa
selville ryhmän tarpeet ja kytkee ajatukset niihin.
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LAIVANRAKENNUSALA, Ajan hallinta

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Hyvä, monta asiaa mitä olen itse pohtinut selkiintyi, en ole yksin ongelmieni kanssa. Hyvä. Erittäin antoisa. Hyvä. Mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Kiitettävä. Ihan hyvä. Mielenkiintoinen. Hyvä. Suosittelen muillekin. Hyvä. Kiitettävä. Hyvä.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Asiat olivat ajankohtaisia tämän hetkisessä työtilanteessa. Selkeä sisältö, ei liikaa teoriaa, hyvät ja
valaisevat esimerkit. Konkreettisia työkaluja käytettäväksi (joita halutaan kokeilla ja uskon nyt
myös asiaan). Ajankäytön hallinnan menetelmät, alitajunnan käyttö, delegointia koskeva ”apina”
-vertaus, runsas vuorovaikutus osallistujien kesken. Mielenkiintoisesti esitetty, hyviä esimerkkejä
(läheisiä), suurin osa aiheista periaatteessa tuttua, mutta tuli uudella tavalla esille (kertaus on opintojen äiti). Hyvä materiaali, sopiva tahti, ei liikaa omaksuttavaa, kunnioitettiin osallistujan älykkyyttä, ei liian valmiita vastauksia. Kokonaisuus ja vuorovaikutus. Havainnollinen ja selkeä asioiden esitys, kaikki asiat olivat tärkeitä. Herättää ihmiset ajattelemaan omaa ajankäyttöään ja tapaa
tehdä töitä, herätti ajattelemaan myös asioiden motivaatiopuolia. Herätti ja vahvisti omia näkemyksiäni. Ahaa-elämys siitä, että todella pystyn tekemään ajankäytölleni jotain, jos vain haluan. Positiivisen ajattelun painottaminen, ihminen voi paremmin ja työ hoituu kun on hyvä olo. Ajan hallinnan perusteiden muistuttaminen mieleen, kokouksen asialista on ehdottomasti hyvä työkalu ja heti
valmis käytettäväksi. Oli mukavaa ja hyödyllistä keskustella ”epätavallisella” joukolla eli ihmisten kesken, joilla työn puitteissa ei ole paljonkaan kanssakäymistä. Pysäytti ajattelemaan mikä on
tärkeintä. Laittoi ajattelemaan.
HUONOINTA OLI
Ei varsinaisesti mitään negatiivista mainittavaa. Joitakin itsestäänselvyyksiä voisi jättää pois. Jotkut esimerkit olivat ehkä liian äärimmäisiä. Liikaa asiaa yhdeksi päiväksi.
ARVIO KOULUTTAJASTA
(+) Hyvä ulosanti, paljon todellisia esimerkkejä. Hyvä eli selkeä esiintyminen, rento, hyvät tarinat
elävästä elämästä. Selkeä esitystapa, eloisa tyyli, toi paljon omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan esille. Mielenkiintoinen esitys, asiantunteva. Positiivinen vire, ammattitaitoinen. Kiitettävä, riittävä kokemus ja osaaminen. Oikein hyvä. Positiivinen, lämmin ote, osallistujien hyvä huomiointi. Hyviä
esimerkkejä, hyvä esiintymistaito. Hyvä. Esitys oli mielenkiintoista ja sujuvaa. Elävä esitys. Esitti
asiat mielenkiintoisesti. Hyvä, sai ihmiset osallistumaan hyvin ja varmasti tulen huomaamaan
työssäni kurssin vaikutuksen.
(-) Jossain kohdin liikaa yksinkertaistusta.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN
Seurantaa (jatko-osia seminaarille). Ei mielestäni tällä hetkellä tarvetta. Jatko-osa.

