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YHTEENVETO SEMINAARIPALAUTTEISTA
Työyhteisön kehittäminen, osallistujia 23
Asteikolla 0 - 6 osallistujien odotusten keskiarvo oli 4,1 ja toteutuminen 5,4.
YLEISARVIO SEMINAARISTA
Nautittavaa. Sai hyvää keskustelua aikaan, hauska, kehitti näkemystä työyhteisöstä. Innostava, erittäin
hyvä luennoitsija, mukava tunnelma. Aihepiiri kaikkia koskettava, mielenkiintoinen, esitystapa
erinomainen, selkeä, havainnollinen. Ajatuksia ja toivottavasti myös kehittämistoimia herättävä.
Mielenkiintoinen, hauska, erilainen, osanottajat mukaan haaliva. Hyvä ilmapiiri. Hyvä ja herättävä. Ok,
hyvä tunnelma, paljon tärkeää asiaa, ei kuitenkaan liikaa. Hyvä ja innostava. Sujuvasti edennyt, kaikkia
koskettavia asioita käsitellyt tapahtuma. Ok, aika meni ihan liian nopeasti, olisi voinut jatkaa vielä.
Kiinnostava, ylitti odotukset. Erittäin hyödyllinen ja ajatuksia herättävä seminaari. 10, loistava
seminaari, suosittelen. 10. Erittäin monipuolinen, sain paljon käytännön hyötyä. Hyvä kokonaisuus,
kiinnostava ohjelma, osanottajien vire pysyi korkeana, en ole koskaan aikaisemmin ollut seminaarissa,
jossa joku ei olisi pilkkinyt. Erinomainen, täyttä asiaa. Antoisa, valaiseva. Kiitettävä.
TÄRKEIMMÄT JA PARHAAT ASIAT OLIVAT
Tärkeistä asioista puhuminen, mahdollisuus keskusteluun ja avoimuuteen. Sai ihmiset puhumaan
avoimesti, esiintyjän loistava rutiini, maineensa veroinen. Yhteisten ja henkilökohtaisten asioiden
setviminen me-hengellä. Konkreettisia, kaikkia koskettavia asioita, puhuttiin aidoista asioista ketään
paremmin syyttelemättä. Ryhmätyöt antavat lisätukea ja hyvää konkretiaa hyvin esitetylle
asiakokonaisuudelle, vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksen korostaminen aina tärkeää, antoi
fiiliksen, innosti kehittämään oman työyhteisön toimivuutta. Työyhteisön kehittämistarpeiden esille
tuonti ja eteenpäin virittely. Meidän omien ongelmien esiin kaivaminen, hauskuus. Käytännönläheinen
lähestymistapa, ei liian korkealentoista asiaa, jota ei sisäistä, ryhmätyö oli hyvin rajattu, yleensä liian
laajoja, havainnolliset esimerkit toimivat. Hyviä ja syviäkin keskusteluja työtovereiden kesken, palaute
tärkeää -> ehkä tästä siemen itää. Hyvä vuorovaikutteisuus, paljon puhetta, vähän turhaa. Keskustelu ja
vuorovaikutus virityksen pohjalta, ajattelun aktivoituminen yhteisten asioiden tiimoilta, konkreettisia
kehitystarpeita. Avoin keskustelu, yksilöllisyyden lisääminen, konkreettisten parannusehdotusten
esilletulo. Työyhteisön toimivuus -osio. Tärkeitä aiheita, hyviä, eläviä esimerkkejä. Aitoa keskustelua,
oikeita ongelmia nousi esille, yhteistyön tärkeyden korostaminen.
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Konkreettiset esimerkit nopeuttivat asioiden sisäistämistä, sai uusia näkökulmia. Hyvät esimerkit,
hyvät ryhmätyöt, oma vastuu ja toisen huomioonottaminen entistä paremmin, vuorovaikutus, huumori,
yhteistyö. Paljon eväitä uudessa esimiestehtävässäni ja lasten kasvattamiseenkin, mukava ja avoin
tunnelma. Motivointi -> energiataso. Koko teema oli tärkeä, mukavaa oli rento tunnelma ja
osallistujien aktiivisuus, jota luennoitsija tuki mukavalla tavalla. Tärkeitä asioita nopeassa tahdissa.
Vuorovaikutus, esimerkit, keskustelut. Motivointiosio, ryhmätyö, omat esimerkit siitä, mitä opetettu
merkitsee käytännössä.
HUONOINTA OLI
Aikaa olisi tietysti saanut olla enemmän. Aikaa olisi saanut olla enemmänkin. Hieman pitkä päivä.
Loppupäivän ”kiireinen” aikataulu. Osin ajan vähyydestä johtuva käsittelyn pinnallisuus. Aina on
liian vähän aikaa ja liian paljon asiaa, tahti tosin ei ollut aivan liian nopea omaksumiseen. Aika loppui.
Ainahan aika loppuu kesken, mutta se ei haitannut. Ei tule mitään mieleen. Itseluottamuksen poisjäänti
aikapulan vuoksi, liian moni oli hiljaa, lukuisat poisjäännit. Aika loppui kesken. Seminaarihuoneen
huono ilmanlaatu (ei ilmapiiri). Liian lyhyt aika. Ei ollut mitään huonoa. Ryhmämme arkuus tuoda
esille mahdollisia ongelmia (kuten aina). Ehkä Markun liian hallitseva rooli.
MITEN SEMINAARIA VOITAISIIN KEHITTÄÄ EDELLEEN
Enemmän henkilökunnan tarpeiden / ehdotuksien kuuntelua. Seuranta jatko-osalla. Osanoton
monipuolistuminen. Hitaana pohdiskelijana parhaat ideat tahtovat tulla jälkikäteen, pieni
etukäteispohdinta olisi voinut orientoida asiaan (eri asia olisiko niitä ehtinyt lukemaan etukäteen).
Lisää aikaa, ehkä ihan oikeita ”ongelmia” / asioita ratkaistavaksi. Hyvä näin. Hyvä näin, paitsi että
voisi pakottaa ihmisiä avaamaan suunsa. Jatka samaan malliin. Voiko kehittää?
ARVIO KOULUTTAJASTA
Kiitos Kalle. Täyskymppi. Asiallinen, mutta hauska. Asiaa ja sopivasti asian vierestä. Erittäin hyvä ja
innostava, luonnollinen esiintymistyyli huumoria unohtamatta. 10 +. Rento ja mukanaan pitävä.
Monipuolinen, asiansa syvältä osaava, hauska. Hyvä esiintyjä, kiinnostavaa asiaa kiinnostavalla tavalla.
Aito, vuorovaikuttava. Kiitettävä. +++. Erinomainen. Erittäin luontevasti esiintuo paikoin
tulenarkojakin asioita, hauskaa ja mieleenpainuvaa asiaa. 10+. Rento, asiantunteva, hauska, oikein hyvä
kokonaisuus. Asiansa osaava ja taidokas puhuja. Kiitos, opin paljon, osaat hyvin kouluttaa, ajattelet
positiivisesti. Todella hyvä ja innostava. Erittäin positiivinen, ammattimainen. Asiantunteva, osaava,
huumorintajuinen. Super. Osaava, hyvä, innostava. 10+.

