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YHTEENVETO SEMINAARIPALAUTTEISTA
Rahoitusalan yhtiö, ”Työn ilo ja jaksaminen muutoksessa”, osallistujia 10.
Asteikolla 0 - 6 osallistujien odotusten keskiarvo oli 3,80 ja toteutuminen 5,30.

YLEISARVIO SEMINAARISTA
Hyvä toteutus, koulutuksen sisältö oli monipuolinen. Päivä yllätti, sai ajattelemaan asioita.
Opettavainen, mutta myös rento ja leppoisa tilaisuus. Keskustelua muutoksesta ja mahdollisista
vaikutuksista, hyvä. Tuo vaihtelua ja uusia ajatuksia ajattelutapoihimme ja
työskentelytapoihimme, auttoi ajattelemaan muutostilannetta ja sen kohtaamista. Hyvää ja
innostavaa motivointia, antoi hyviä ajatuksia muutoksen toteuttamiseen. Saatiin kuivahkosta
aiheesta hauska. Kouluarvosana 9 1/2. Ihan hyvä, piristävä. Erinomainen päivä, paljon ajateltavaa
ja herättävää sisältöä.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Kuulla positiivinen palaute omasta itsestä, tuoda esiin / pukea sanoiksi se, että tässä
työyhteisössä vallitsee varsin hyvä henki, jäsentää tulevia muutoksia. Ryhmätyöt, jouduttiin
pohtimaan erilaisia asenteita, mistä asenteet johtuu, auttoi ymmärtämään taas kerran, että
muutoksesta saa positiivista energiaa. Auttoi ajattelemaan asioita / muutosta (tulevaa muutosta)
paremmin, ryhmätehtävät / paritehtävät olivat hyviä. Keskustelut, seminaari pysyi jatkuvasti
mielenkiintoisena, keskustelu erityisesti muutoksen johtamisesta ja muutosvastarinnasta.
Kehuminen, keskustelu. Kehuminen, keskustelu, nimilaput toivat kontaktia kouluttajan ja
”oppilaiden” kesken. Asiat tulivat esille hyvin ja eteneminen oli vaivatonta, mielestäni
keskityttiin olennaiseen, opetti arvioimaan sekä itseä että muita laajemmin ja avoimemmin. Antoi
uutta ajateltavaa ja uuden näkemyksen muutoksiin. Muutoksen luonnollisuus ja motivaatioon
liittyvä osio: kenen vastuu, hyvä metodi ”pakottaa” ihmiset osallistumaan, ryhmätyöt ja
paripohdinnat hyviä.
HUONOINTA OLI
Olisi saanut olla syvällisempi ja ehkä vielä enemmän keskustelua. Liian lyhyt aika. Paikoin
vaikeat ja ”hienot” ilmaukset, joita oli vaikea selittää. Eipä ollut.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN
Otetaan syyskuussa jatkopäivä.
ARVIO KOULUTTAJASTA
Hyvä kouluttaja: mukaansa tempaava ja innostava. Pidin kouluttajasta, sai kaikki osallistumaan /
keskustelemaan. Tarkka ihmistuntija, diplomaattinen ja miellyttävä esiintyjä. Kiitos, ajattelemisen
aihetta taas tuli lisää. Selkeät opetusmenetelmät ja esimerkit, joiden kautta oli hyvä lähteä
ajattelemaan ja tekemään ryhmätehtäviä. Asiantunteva ja asiastaan innostunut, hyvä ja ilmeikäs
esiintyjä. Asiantunteva ja hauska. Erinomainen ammattitaito ja hyvä esitystapa, parhaita
koulutuksia, joissa olen ollut. Suulas ja mukava, asiantunteva. 10+.
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IT-ALAN YRITYS, Muutosvalmennus henkilöstölle

YLEISARVIO SEMINAARISTA.
Kiitettävä. Virkistävä ja ajatuksia antava päivä. 10. Aihe oli ajankohtainen erityisesti
yhtiöjärjestelyjen vuoksi. Ihan hyvä juttu, tilanteeseen sopiva. Puhuttiin asiaa ja naurettiin
kunnolla. Hyvä porukka ja saatiin aikaan keskustelua. Hyvä ja innostava.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT.
Herätti ajattelemaan, antoi uskoa omiin voimavaroihin, rento tunnelma, materiaali oli ajatuksella
luotu, kouluttaja todella uskoiasiaansa (nautti) ja tuki omaa kehitystäni "rentouttavalla" tavalla.
Positiivinen ajatusmalli ja vinkkejä mielikuvaharjoitteluun. Ongelmallisten asioiden pohtiminen.
Hyviä esimerkkejä elävästä elämästä eli positiivisia kokemuksia. Positiivinen ilmapiiri,
mielenkiinto pysyi koko ajan yllä ja keskustelu oli monipuolista. Ryhmätyöt ja niiden
läpikäyminen. Palauttaa mieleen myönteisen asenteen merkityksen ja impulssi tehdä omalle
jaksamiselle jotain. Akuutit työympäristön paineet saatiin pöydälle ja samalla kannustetaan
jaksamaan itsensä kehittämisen kautta. Mieleen jäi erityisesti se, että asiat ovat myös paljon kiinni
itsestä, mutta esimiestenkin pitäisi ymmärtää samat asiat. Avoimuus, meille tärkeiden asioiden
käsittely, aktiiviset ihmiset ja mielipiteet paperille.
HUONOINTA OLI.
Aika tahtoo aina olla rajoite. Aamulla tilan kylmyys.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN.
Tämän tyyppinen tapahtuma voisi olla 2 päiväinen, muualla kuin kotona tai töissä. Myös
esimiehet mukaan. Lisää konkreettisia harjoituksia, interaktiivisia. Turun ja Helsingin ihmisiä
samoihin koulutustilaisuuksiin.
ARVIO KOULUTTAJASTA.
Erittäin hyvä ja vakuuttava. Luonteva ja laittaa itsensä peliin. Selkeä ja empaattinen. Reipas ja
innostava. Selkeä luennoitsija ja esimerkit olivat hyviä. JES! Selkeä ja topakka läpivienti. Hyvä
esiintyjä, innostava, hauska, hyvä materiaali ja ei mitään "kikkailua".

