
Perusraportti
Palaute: Rovaniemi 11.3.2020 / Luontoperustaisten palveluiden tulevaisuus haastavan työmarkkina-aseman
asiakkaille – sosiaalinen kuntoutus, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat
Vastaajien kokonaismäärä: 21

1. Tapahtuma vastasi odotuksiasi?

Vastaajien määrä: 21

n Prosentti

Erinomaisesti 8 38,09%

Hyvin 9 42,86%

Jonkin verran 3 14,29%

Ei lainkaan 0 0%

En osaa sanoa 1 4,76%
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2. Miten koet hyötyneesi osallistumisestasi?

Vastaajien määrä: 18

Vastaukset

Työtapoja ja verkostoitumista

Informaatiota, ideoita ja kysymyksiä.

Verkostoituminen, hyvät käytännöt, palveluntuottajien arjen ymmärtäminen

Verkostoituminen on hyödyllistä, ehkä myös sai uskoa omaan tekemiseen - luontolähtöisellä toiminnalla on tilausta

Luontolähtöiset termistöt yleistyvät, vahvistuvat.Yhä laajemmin laajemmalla rintamalla toimijoita mukana, ei pelkästään gr-uskovaisten tematiikkaa. --> nähdäänkö luonnon terveysvaikutukset
aineettomana vakavasti otettava hyötynä/vaikutuksena vai kovina eurona, uutena valitettava rahasampona toimijoille :(

Alustuspuheenvuorot olivat hieman eri näkökulmista, mitä olin ajatellut. Toi mukavasti uutta ajatusta. Keskustelu ja verkostoituminen on mielestäni tärkeää ja sen vuoksi koin päivän onnistuneeksi.

Tapasin oman alueeni verkoston jäseniä. Pääsin tutustumaan paremmin luontoperusteiseen työhön. Enemmän olisin kaivannut tietoa jo tehdystä työstä: Mitä se on käytännössä? Millä resursseilla
sitä toteutetaan?

Työpajan kysymysasettelut mahdollistivat laajan ajattelun ja yhteistä tehtävää tehdessä jokainen pystyi tuomaan oman näkemyksensä keskusteluun työtehtävistä ja asiakaskunnasta riippumatta. Sain
uusia ideoita. Työpajan ilmapiiri oli rakentava. Verkostoituminen myös mahdollistui hyvin.

En ehtinyt olla varsinaisessa työpajassa, mutta alun puheenvuorot olivat erittäin hyviä.

Ideaa brändäämiseen! Aihe oli ajankohtainen meidän organisaatioon ja toimintaan.

Sain lisää tieto, ideoita

Uusia hyödyllisiä kontakteja ja yhteistyökumppaneita omaan työhön. Pienryhmäjako onnistui kohdallani loistavasti ja pääsimme hyödyntämään yhdessä erilaista ammatillista osaamista.

Sain uusia ideoita toteuttaa luontoperustaisia toimintamalleja työssäni sekä intoa pyrkiä toimimaan luontoperustaisten palveluiden pysyvyyden sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi
työssäni.

yhdessä toisten kanssa asioista puhumista ja ideointia

Uusia kontakteja, jonkinlaista kokonaiskuvaa luontolähtöisen toiminnan hyödyntämisestä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien hyväksi.

Hyviä keskusteluja vertaiskokemuksia

Sain täydennystä verkostooni. Keskustelut olivat mielenkiintoisia ja nostivat vahvistusta ottaa aikaisempaa tukevammin huomioon luontoperustaiset palvelut työllistymisen edistämisessä. Lisäksi jäin
miettimään, että miten asia on huomioitu kuntien hyvinvointikertomuksissa (suunnitelmissa) 2019-2020.

Uusia ideoita, uusia kontakteja.

3. Tapahtuman käytännönjärjestelyt ja aikataulu olivat onnistuneet.

Vastaajien määrä: 20

n Prosentti

Täysin samaa mieltä 10 50%

Jokseenkin samaa mieltä 5 25%

Jokseenkin eri mieltä 4 20%

Täysin eri mieltä 0 0%

En osaa sanoa 1 5%
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4. Tapahtuman sisältö oli mielenkiintoinen.

Vastaajien määrä: 21

n Prosentti

Täysin samaa mieltä 13 61,91%

Jokseenkin samaan mieltä 7 33,33%

Jokseenkin eri mieltä 1 4,76%

Täysin eri mieltä 0 0%

En osaa sanoa 0 0%

5. Tapahtuman vetäjät olivat osaavia.

Vastaajien määrä: 21

n Prosentti

Täysin samaa mieltä 10 47,62%

Jokseenkin samaa mieltä 8 38,1%

Jokseenkin eri mieltä 2 9,52%

Täysin samaa mieltä 0 0%

En osaa sanoa 1 4,76%
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6. Sait tapahtumasta eväitä tulevaisuusajatteluun.

Vastaajien määrä: 21

n Prosentti

Täysin samaa mieltä 8 38,1%

Jokseenkin samaa mieltä 11 52,38%

Jokseenkin eri mieltä 1 4,76%

Täysin eri mieltä 0 0%

En osaa sanoa 1 4,76%

7. Tapahtuma edisti verkostoitumistasi.

Vastaajien määrä: 21

n Prosentti

Täysin samaa mieltä 9 42,86%

Jokseenkin samaa mieltä 11 52,38%

Jokseenkin eri mieltä 0 0%

Täysin eri mieltä 0 0%

En osaa sanoa 1 4,76%
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8. Rovaniemen tilaisuus oli ennakointityöpajasarjan ensimmäinen. Vuoden 2020 aikana vastaavia tilaisuuksia järjestetään useilla paikkakunnilla eri
teemoilla. Mitä kehitettävää tapahtumassa mielestäsi on?

Vastaajien määrä: 17

Vastaukset

Tilan pitäisi olla tilavampi, tai ilmastoinnin parempi.

Työpajan ohjeistus/ohjeiden anto selkeämmäksi: muotoutuu varmaan ensimmäisen pajan jälkeen.

kannustaminen irrottautumaan tämän päivän haasteista ja katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen

Vähän väljempi tila parempi, hieman selkeämpi aikataulujen ohjeistus Mutta kivasti oli tilaa keskustelulle, varsinkin ryhmissä

Ehkä aikataulutukseen selkeyttä. Esittely vielä paljon aikaa, mutta toisaalta se on myös tärkeää.

Tila oli liian pieni, kuuma ja ilma huono.

Enemmän tietoa voisi olla jo tehdystä työstä Luontoperusteisista palveluista.

Työpajan osallistujamäärän pitäminen vastaavana mahdollistaa hedelmällisen työpajan. Keskustelulle ja tehtäville oli sopivasti aikaa.

En tosiaan osallistunut varsinaiseen työpajaan.

Tila asia. Ideana mahdollinen ulkoilmassa tapahtuva, olipa se vaikkapa kaupungin puistoaluetta tai mökkikylää laidassa.

Isompi tila lienee paikallaa. Työskentely konsepti ok

Aikataulutus, tilat vs osallistujamääärä Ennakointityöpaja - ennakointi/tulevaisuus näkökulma kannattaisi ehkä nostaa vahvemmin esille?

Mielestäni tilaisuudessa ei ollut kehitettävää. Tilaisuus oli hyvin rakennettu aikataulujen sallimissa rajoissa. Pidempi tilaisuus olisi puolestaan ollut liian raskas.

ei nyt tule mieleen

Ennakkomateriaalia ei taidettu juuri hyödyntää työpajoissa. Ehkä pohdittavat asiat olivat turhan laajoja, mutta toisaalta ei etukäteen voi liikaakaan rajata aiheita. Olisiko ennakkomateriaalit silti jotenkin
ollut hyvä käydä läpi tai keskustella niistä hiukan ennen työpajaosuuksia?

Alkuun joku innovatiivinen lähestymistapa, joka innostaisi vielä vapaampaan ajatteluun

Isompi tila olisi hyvä. Joskin Pilke ympäristönä upea.

9. Terveisesi järjestäjille.

Vastaajien määrä: 15

Vastaukset

Kiitos. Tarjoilut olivat todella hyviä.

Kiitos Hyvästä päivästä!

Kiitos :)

Kiitos

Kiitos :)

Kiitos tapahtumasta! Koulutuksessa oli lämmin, rento ja innovatiivinen ilmapiiri.

Kiitos.

Hyvä aloitus työpaja. Upea tila, kylläkin pienehkö ( syyllinen olen minäkin , matti myöhänen ja ilmoittautuminen meni miten meni !!!) Ja tässä wepropol kyselyssä tsekatkaapa kohta 5 (viisi)
vaihtoehdot . JATKOON!

Kiitos

Pienistä käytännön haasteista huolimatta tunnelma oli hyvä ja väki asiasta kiinnostunutta, tilaisuuksia kannattaa varmasti järjestää. Tarjoilut iso +

Kiitos mukavasta ja hyvin järjestetystä työpajasta!

Kiitos, kiva oli näin uutena ihmisenä verkostoitua ja sain hyödyllisiä kontakteja tulevaisuuden varalle

Kiitos! Tosi kiva paikka oli ja lounas kiva yllätys...

Hyvä päivä, olin tyytyväinen

Toivottavasti jatkoa tulossa.


