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VALTIO, HANKINTATIIMI, Avoin ja rakentava yhteistyö

Seminaarissa käsiteltiin vaikeaa tilannetta, jossa asenteet olivat lukossa eikä yhteistyö
toiminut

Asteikolla 0-6 osallistujien keskiarvo odotuksista oli 3,6 ja näkemys toteutumisesta 5,4.
YLEISARVIO SEMINAARISTA
Täytti odotukset täydellisesti -> erittäin hyvä. Hyvä, asiallinen vaikka särmikkäitä osallistujia.
Sittenkin hyvä. Melko hyvä. Ok. Hyvä. Yllätti positiivisesti. Hyvä.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Vaikeasta asiasta voitiin puhua -> selvä muutos osallistujien asenteisiin. Ohjelmaa toteutettiin
osanottajien tilanteen mukaan, muutokset ohjelmaan menivät nappiin! Joustava johdattelu arkaan
ja vaikeaan asiaan onnistui. Saavutukset. Tiimiläisten yhteenkuuluvuus palaamassa normaalille
tasolle. Keskityttiin oleelliseen. Selkeä. Avoin keskustelu. Ensimmäinen päivä käsiteltiin asioita
käytäntö-lähtöisesti, teoriaa tuli sopivasti väliin. Lakon käsittely. Porukka saatiin mukaan ja oli
ihan hauskaa. Ei nukuttanut luennolla. Päästiin ”nostamaan kissa” avoimesti pöydälle.
Jokainen sai puhua suunsa puhtaaksi. Vaikea koko toimintaa hiertävä ”lakkoasia” kutakuinkin
”kondikseen”. Palaute omasta työskentelystä.
HUONOINTA OLI
Usko seminaarien vaikutukseen ei ole korkealla. Näitä on pidetty, eikä vaikutuksia kukaan
tunnusta (ei ole tämän seminaarin vika). Ylempää johtoa ei ollut paikalla.
ARVIO KOULUTTAJASTA
Erittäin hyvä. Taitava, ilmeisesti kokemusta on. 9+. Hyvä (9+). Selkeä (hyvä 9+). Ok. Hyvä ja
osaava. Erittäin pätevän tuntuinen.
PALAUTE PUHELIMESSA
4 kk:n kuluttua Tiimin esimies: ”Asiat ovat kunnossa ja henki on hyvä. Ilmapiiri on puhdistunut
ja voimme taas puhua kaikista asioista. Tiimimme tulokset ovat yksikkömme parhaat.”
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ENERGIA-ALAN YRITYS, Ryhmässä hallituksen ja johtoryhmän jäseniä sekä
pääluottamusmiehet

YLEISARVIO SEMINAARISTA

Erittäin hyvä ja
hyödyllinen oman
työn kannalta.
Mielenkiintoinen,
herätti paljon
uusia ajatuksia.

Innostava

Onnistunut seminaari,
hyvin vedetty ja erinomainen toteutus.

Eroaa positiivisesti
muista käymistäni
tämän tyyppisistä
koulutuksista.

Tärkeintä oli, että
seminaarin vetäjä on
luonut luottamuksen
osallistujien kesken,
sisältö oli ajatuksia
herättävä.

Pisti miettimään
asioita eri
näkökulmasta.

Kiitettävä.

PARHAAT ASIAT OLIVAT
Oman toimintatavan
Päämäärä ja keino
Asiat tulivat suoraan ymmärtämisen
-osuus. Avoimet
ryhmältä, eli
parantuminen.
keskustelut.
kouluttaja ei ensin
Ongelmien
kertonut miten
purkaminen avaamalla
asioiden pitää olla. keskustelu. Tuki
Sain selkeyttä PLV:n ja
organisaatiohallituksen toiminnasta:
ongelmiemme
mistä on kysymys ja
ratkaisemista.
Selkeät kuvaukset
miltä tulevaisuus
ihmistyypeistä.
Saada hyvä tuntuma
näyttää. Sain hyvää
Erinomaiset
yleensä, PLV:n
tietoa ihmistyypeistä ja
esimerkit. Asioiden
työntekijöistä, johdosta ja
itsestäni.
joustava käsittely.
toiminnasta.

Keskustelun
jäsentäminen ja
aktivoiminen.
Arkikieli. Hyvät
esimerkit. Monisteet.
Ryhmätyöskentelyn
tasapuolinen käyttö.

ARVIO KOULUTTAJASTA
Erittäin hyvin
asiaansa
perehtynyt,
positiivinen ja
innostunut.

Joustava, selkeä ja
johdonmukainen
esitystapa.
Persoona pelissä.
Kokemusta -> osaa
arvioida asioita
kriittisesti.

Positiivinen,
huumorintajuinen,
ei hyökkäävä.

Kannustava, asiantunteva,
innostava, sai puhumaan.

Erinomainen
kielellinen taso,
kestävä
äänenkäyttö,
leppoisuus.
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KUNTA, valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän valmennus

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Uskon, että lisäsi
Hyvä. Jokainen
yhteishenkeä.
avasi sanaisen
arkkunsa.
Kiitettävä.
Yhteishenki oli
varsin hyvä lopussa.
Hyvä, herisyttävä.

Tosi hyvä.
Fiilis säilyi hyvänä, vaikka
välillä oltiin kiperissä
tilanteissa. Kiitos vetäjälle, Ei ollut turha
jolla oli homma hanskassa seminaari.
koko ajan.
Hyvä.
Erinomaisen hyvä.

PARHAAT ASIAT OLIVAT
Kaikki asiat olivat tärkeitä.
Tunnelma ja tiedon
välitys. Opettajan
selkeä, värikäs ja
elämänmyönteinen
esiintyminen.
Näyttää siltä kuin
joistakin asioista voitiin
jopa sopia jotain. Saa
nähdä kuinka pitkä
muisti on. Tutustuminen
toisiin oli hyvä asia.
Saatiin ilmaista
ajatuksiamme.
Tuotiin epäkohdat
selkeästi esille.

Keskustelu oli lupsakkaa ja Jämäkkyysanaly
ysi on aika
välitöntä, huumoria oli
Asioiden
nerokas.
mukana. Kehittämistoiveet
suhteuttamisen
Asioiden selkeä
merkitys, asiat eivät yhteistyöstä tulivat konkole mustavalkoisia. reettisesti esille, toivottavasti esitystapa huumoria
johtavat johonkin.
apuna käyttäen.

Asioista voidaan
keskustella vapaasti.
Toimintakulttuurin
parantamisehdotukset
(valtuusto, johtoryhmä ja
kunnanhallitus). Pystytään
katsomaan asioita myös
toisten näkökulmasta.

Parasta oli, että osallistujat Ihmisten keskeinen
puhuivat. Aktiivisia olivat tuntemus ja sen
myös melko hiljaisina
tiedostaminen.
tunnetut kaverit. Keskustelu
oli avointa. Esille tuli myös
asioita, jotka hiertävät
Keskusteleva. Hyvä
eniten. Kouluttaja osasi
fiilis. Ammattivetäjä.
terveellisellä tavalla
Tehokkuus. Porukka
pöllyttää totuttuja
mukana. Tuloksia tuli.
ajatuskuvioita.

ARVIO KOULUTTAJASTA
Tuntui, että
Kaikin puolin
olit
hyvä. Osasi
ennakkoon
mallikkaasti sanoa
valmistautun
ikävätkin asiat.
ut
ongelmahenk
Mainio, piti
ilöihin, hyvä.
ohjat käsissä.

Asiantunteva ja
Ok, mukavan
ammattitaitoinen.
rento meininki, Hyvä ihmistuntija.
mutta jämäkkää Kykeni sanomaan
ääneen sen mitä toiset Sai porukan liikkeelle
asiaa.
(me valtuutetut) hiljaa ja avautumaan.
Joukkuehengen
itseksemme
Ammattinsa
nostattaminen.
manailemme.
hallitseva,
Erittäin hyvä ote
Kiitettävä.
runsas
asioihin.
tietomäärä.

