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Ajan hallinta ja vuosikello palautteet

YHTEENVETO SEMINAARIPALAUTTEISTA
Korkeakoulun kirjastohenkilöstö, ”Ajan hallinta ja vuosikello”, osallistujia 12. Asteikolla 0-6
osallistujien odotusten keskiarvo oli 3,67 ja toteutuminen 5,09.

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Mielenkiintoinen, hyvin vedetty. Hyvä virittäytyminen aiheeseen, ajankäyttöön tarvitaan aina neuvoja ja
vinkkejä. Hyvä. Hyvä ja informatiivinen, ei ollut tylsää. Hyvä. Antoi ajattelemisen aihetta, ihmisläheinen ote asioiden esittämisessä ja eteenpäin viennissä. Ok. Mielenkiintoinen, hauska. Oivaltavia
ideoita. 5. Erinomainen, toi esiin juuri niitä asioita, joita olen miettinyt, varsinainen täsmäisku.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Aikaa on huomennakin, kyky osata hylätä töitä. Käytännönläheisiä esimerkkejä, tasapainopyrkimys
asioiden ja ihmisten välillä. Henkilökohtainen ajan hallinta. Selkeä esitys, sopivasti edettiin. Hyvät diat
ja paperit, hyvät käytännön esimerkit. Innostava vaikka kaikki oli kuin itsestään selviä asioita,
kumivene hyvä, kuka on joukon oikea vs. henkinen vs. virallinen johtaja. Tunne, että nyt tulen
tekemään ajankäyttösuunnitelman, se tulee parantamaan henkilökohtaista elämisen tasoa, hyvät eväät
suunnitelman tekemiseen. Selkeä, ajatuksia herättänyt esitys, joka antoi uusia virikkeitä omista
tehtävistä selviytymisessä. Idea siitä, että on suunnitelmallisesti varattu ”tyhjää aikaa” työpäiviin,
muutenkin monia ajan hallintaan liittyviä osia jäsentyi jämäkämmin, esim. asioiden priorisoinnin
tärkeys. Kertomus työn muuttumisesta (soutuvene / kumivene -kuva). Asia meni perille ja vieläpä
mukavalla, selkeällä ja viihdyttävälläkin tavalla, kaiken materiaalin saaminen myös erittäin positiivista,
ettei tarvinnut kynä sauhuten kirjoittaa. Hyvä esitystapa, osallistujien aktivointi, huumoria mukana, silti
mentiin kokoajan eteenpäin ”asiallisten” asioiden käsittelyssä, esiintyjän persoonalla suuri merkitys
antoi myös todellisia eväitä oman ajankäytön suunnitteluun.
HUONOINTA OLI
Eipä juuri huomauttamista. Lyhyt aika. Vuosikello jäänee vähäiseksi kohdaltani, tehtäväni ovat
tasaisesti toistuvia ympäri vuoden. Kaikkia osallistujia ei saatu mukaan pohdintoihin. Ei oikeastaan
mitään, mutta taas pitäisi tehdä se hyppy tietämisestä toimintaan... mutta sehän on tosiaan jokaisen
tehtävä itse. Olisihan tätä kuunnellut pidempäänkin.
ARVIO KOULUTTAJASTA
Asiansa osaava, kuulija pysyy mukana. Asiantunteva, innostava. Hyvä, reipas. Hyvä, selkeä.
Huumorintajuinen ja hyvä esiintyjä. Hyvä. Ok, tuttu jo entuudestaan. Asiat tulivat konkreettisiksi,
hyvä. Taitava esiintyjä, oivaltava. Tosi hyvä kouluttaja, tahti hyvä ja ääni miellyttävä. Todella hyvä,
selkeä, elävä, huumorilla asiat höystävä, osasi laittaa oman itsensä likoon.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN
Vaikea sanoa. Jos asioita halutaan muuttaa, useampi tapaaminen ja yön yli nukkuminen voisi auttaa.
Järjestämällä osa 2. Miten eri ideat liittyvät yhteen. Ei nyt just tule ideoita. Pidemopi jakso.

