
-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

Muutos ja muutoksen hallinta -palaute 

1. Mitä opit päivän luennoilla?
Vastaajien määrä: 13 

Muutoksen luonne ja kuinka siihen tulee suhtautua
Muutos on tuskaista. Usein myös myönteiset muutokset. On niin helppoa jatkaa entiseen malliin.
 
Jalkautuminen henkilökunnan joukkoon, ihan yksilötasolle, tärkeää. Kirjaston on itse pidettävä huoli
tarpeellisuudestaan, kehittymisestään ja palvelun laadusta, siten kehysorganisaatio varmimmin ottaa kirjaston
huomioon. Muutos: joko sopeudumme alistumalla ja annamme muiden johtaa tai alamme itse toimia. Idea
koulutusmenusta. Ajatus siitä että palveluille kannattaa laskea hinta per maksaja (konkretisoi maksajille sitä
mistä maksaa ja minkä verran). Ja Juhan rehellinen kuvaus projektin vaiheista oli hyvä: välillä menee putkeen
ja välillä ei. Sitä jälkimmäistäkin on erittäin tärkeä kuulla, koska ilman sitä ei voi toimia.
Oli mielenkiintoista kuulla sisältäpäin kerrottuna sekä kaupunginkirjaston että Itä-Suomen yliopiston kirjaston
muutoksista. Iltapäivän luento ammattikorkeakoululta oli ihan ok, mutta virheellinen oletus taisi olla, että
kirjastoväki on kovin muutosvastarintaista ja tottumatonta muutoksiin?
Muutoksista voi selvitä hyvällä johtamisella ja ihmisen omalla psyykkauksella.
Suhtautumista muutokseen ja niiden ongelmien tunnistamista, jotka muutokseen suhtautumisessa voivat
nousta esiin.
Juha Hälisen esityksestä ajankäytön yms. suunnittelun ja kuitenkin yllätyksiin varautumisen sekä työjaon ja
johtamisen keskeisyyden muutoksessa. Ja että epäonnistumisistakin voi reilusti puhua.
Jarmo Saatin esityksestä toimintakulttuurien ymmärtämisen ja prosessoinnin sekä johtamisen merkityksen
muutoksessa.
Arja Kunnelan esityksestä että omakehu haisee.
Juha Timosen esityksestä että vain jalkautumalla voi markkinoida aineistoja, koulutuksia yms. ja että esiintyjän
ei-tilanteeseen sovitettu provosoiva tyyli voi mennä metsään.
Ryhmätöistä - jaa-a - että aina voi lähteä kesken pois, jos ei ole vastuullisessa roolissa.
- en mitään
- kirjastomaailma on jatkuvassa muutoksessa, muutokset kuuluvat työhön myös tulevaisuudessa
- helpolla ei muutoksista selvitä
- muutoksissa on kuunneltava henkilökuntaa
Koko yhteisön tulee olla mukana muutoksessa ja sitoutua siihen.
Hahmottamaan muutoksen moninaisuuden ja sen hallinnan näkökulmat palautuivat mieleen.
Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutos.
Muutos on mahdollisuus.
Vaikeuksien kautta voittoon.
Mikä ei tapa, se vahvistaa.
Keskustele, keskustele, keskustele, niin vaikeatkin asiat menevät läpi.
Tietojärjestelmämuutoksissa aina jokin menee ei-niin-hyvin ja ja ihmiset väsyvät. Organisaatiomuutokset voi
toteuttaa niin, että ainakin jälkikäteen tuntuu, että jotain tärkeää saatiin pelastettua. Kirjaston on mentävä
opettajien luokse.
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2. Mikä koulutuspäivässä onnistui hyvin?
Vastaajien määrä: 12 

Kaikkii luennot olivat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia
Aivan ihanat esiintyjät. Hattua nostan ja korkealle. Perin ikävää, että meitä oli niin vähän paikalla, odotin
enemmän. Jokaisen kirjastonjohtajan olisi ollut hyvä olla läsnä.
Kaksi puhujaa oli mielenkiintoisia (yksi kertoi oikeastaan omasta elämästään, mikä oli välillä aika turhauttavaa
kuunneltavaa). Aikataulu piti, koulutuspäivän pitopaikka Liikunnalla oli hyvä sijainnin ja tilan puolesta. Oli
mukava tavata kollegoita. Oli hyvä sää. :-D
Oikein hyvät kahvit, kiitos!
Saartin luento parasta, myös paneeli ja ryhmätyöt mukavia. Juhan luento rohkaiseva.
Koulutuspäivän aihe eli muutos oli oikein onnistunut.
Jarmo Saartin esitys oli ehdoton helmi! Pelkästään tämän takia kannatti osallistua päivään.
Myös Juha Hälisellä hyvä esitys.
Asiakasnäkökulma oikein hyvä, vaikkei esiintyjän tyyli ehkä puhutellut yleisöä.
- ei mikään
- mielenkiintoiset luennoitsijat, joiden esityksiä oli vaivatonta kuunnella
- ryhmätyö sopivan keveä iltapäivään
Jarmo Saari on erinomainen luennoija. Sisältö tulee vankasta kokemuksesta, ymmärryksestä ja varmuudesta.
Aaikataulu piti jälleen. On tTärkeää kohdata kollegoja eri kirjastoista ja keskustella heidän kanssaan.
Ryhmätyössä käyty keskustelu on antoisa. Musiikki johdatti viikonlopun viettoon.
Hyvä kokonaisuus ja mielenkiintoiset esitykset.
Hyvät luennoijat ja mielenkiintoiset aiheet.
 
Riittävästi kytköstä arkipäivään, mikä lisäsi mielenkiintoa aiheisiin.
 
Ryhmätyö aktivoi ja tutustutti uusiin ihmisiin. Oma ryhmäni oli kokoonpanoltaan onnistunut ts. edustajat eri
kirjastoista, joten syntyi vilkasta keskustelua. Sopivan kevyt/helppo ryhmätyöaihe, jolle ehkä vähän liian vähän
aikaa. Juttua olisi riittänyt enemmänkin.
 
Jarmo Saartin luento oli aito ja siitä sai paljon irti, myös muut kuin johtajat. Myös hänen paneelivastauksensa
olivat punnittuja ja omiin kokemuksiin perustuvia. Ryhmätyöt olivat kiinnostavia. Tarjoilut olivat aamulla
maittavia ja terveellisiä, iltapäivällä suussa sulavan herkullisia. Aikataulutus oli ok. Musiikkiesitys oli ok.
Liikunnan rakennuksessa ilmapiiri vaikutti mukavalta. Hauskat nimet lounasruuilla.
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3. Mikä ei toiminut / mitä kannattaa kehittää?
Vastaajien määrä: 12 

Kesto oli sopiva, ei tarvitse olla yhtään pidempiä vastaisuudessakaan.
Mikään ei ollut toimimatta. Ehkä markkinointia tyyliin: "Elämäsi tilaisuus!"
Päivän valinta oli vähän hassu: perjantai ja pyhäinpäivän aatto. Sellainen perjantai, jolloin moni haluaa lähteä
töistä mahdollisimman aikaisin, jos vaikka reissuun lähdössä tai kiire ruokakauppoihin. Aattopäivinä kirjastotkin
menevät tavallista aiemmin yleensä kiinni, sama olisi pitänyt huomioida koulutuksen päättymisajassa.
Arjan esitys oli liian henkilökohtainen portfolio. Tavallaan hauskakin tämmöinen henkilökohtainen kirjastolan
muutoskuvaus olisi ollut, sekä meidän vanhempien muisteluksi että etenkin nuorempaa kuulijakuntaa ajatellen,
kunhan olisi malttanut jättää itsensä korostamisen vähemmälle. Idea oli hyvä, mutta toteutus tökki.
Ryhmätyö-osio oli tarpeeton: tekokeskustelua ja tekoverkostoitumista.
Ryhmätyöt viimeisenä "karkotti" osallistujia. Yhteisöllisyys kirjastojen kesken ei vahvistunut samalla tavalla kuin
aiemmissa koulutuksissa, koska kaupunginkirjasto ei osallistunut.
 
yksilön kokemus muutoksista jäi puuttumaan, aihe ymmärrettävästi arka. Arjan esitys enemmän
henkilöhistoriaa kuin työelämän kipupisteiden tarkastelua.
Tiedottamista ja koulutuksen markkinointia kannattaa kehittää. Vähäinen osanottajamäärä on hieman tylsää
myös vierailevien esiintyjien kannalta. Myöskään ei kannata mainita mahdollisia yhteistyössä tehtäviä tehtäviä
tai muuta "toimintaa", koska tunnetusti ihmiset niitä kavahtavat.
 
Sellaisille esitelmien pitäjille, jotka eivät ole paljon esitelmiä pitäneet tai jotka eivät ole opettajia, voisi  myös
hieman tarkemmin kertoa jo etukäteen, mitä esitelmältä halutaan. Voisi antaa vaikka muutamia pointteja jo
ennen esitelmää, joiden käsittelyä toivotaan. Näin vältyttäisiin ehkä aiheen vierestä puhumiselta ja koulutusajan
käyttämisestä triviaaleihin asioihin.
 
Alustajan briiffaus ei ehkä ollut täysin onnistunut kahdessa viimeisessä esityksessä?
Ryhmätyöt lopussa, kun kaikki ovat jo väsähtäneitä, ei tuntunut toimivalta.
- odotin ehkä erilaista lähestymistapaa Muutos ja muutoksen hallinta -aiheeseen.  Siksi en saannut luennoista
yhtään mitään irti.
koulutuspäivän ohjelma voisi olla helpommin saatavilla myös ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen
Aamupäivä liian raskas, olisi voinut olla tiiviimpi ja samalla koko päivä lyhyempi.  Suhteellisen vähän kuulijoita.
 
Arja Kunnelan esitys meni ehkä hieman asian vierestä. Olisin kaivannut hänen esitykseensä esimerkkejä
työelämästä, en niinkään henkilökohtaisia muisteluksia.
 
Lopun musiikkiesitys oli aika turha. Se olisi sopinut paremmin vaikka kahvitauon yhteyteen. Tuntui hassulta
kuunnella paikaltaan aika arkista esitystä, ei oikein päässyt tunnelmaan, ja vielä hullumpi oli se yhteislaulu. :)
Arja Kunnelan luennossa kultturin muutokset jäivät sivuosaan. Luentosalin verhot olisi ehkä voinut nostaa
iltapäivällä ylös. Kovat penkit.
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4. Mistä aiheista toivot koulutusta jatkossa?
Vastaajien määrä: 10 

Mistä kirjastopalveluista olemme valmiit luopumaan. Vai olemmeko, minä en. Arvokeskustelua. Rahaa on aina.
Laitammeko sen tarpeettomiin eritasoristeyksiin (liikenneympyrä on pikkasen verran edullisempi eikä
kenelläkään ole niin kiire) vai kulttuuri- ja kirjastopalveluihin, joiden vaikutus kansanterveyteen on paljon
suurempi.
en tiedä
Eräs kollega heitti ruokapöydässä hyvän idean, kun keskustelimme siitä, että ehkä tämänmuotoisen,
kokopäiväisen yhteiskoulutuksen ohi aika on jo ajanut: voisi olla silloin tällöin parin tunnin luentoja eri aiheista.
e-kirjat
 
kirjastojen projektien esittelyä; näistä ei välttämättä tiedetä kaikissa kirjastoissa
Uusista oppimisympäristöistä.
Työyhteisötaidoista ja johtamisesta kirjastoissa.
- asiakkaan kohtaaminen
- kuinka pitkälle palvellaan asiakasta
- bensmarking - opintoretkiä muihin kirjastoihin
- viestinnästä ja tiedottamisesta
- asiakkaan, opiskelijan, loppukäyttäjän ohjaus jossakin muodossa
- kannattaisi kysellä olisi kehysorganisaatioissa sopivia opettajia, ei kuivaa luennoitsijaa, vaan enemmän
saman tyylinen kuin tässä koulutuspäivässä
Konkreettisia aiheita läheltä arkityötä, esim:
 
- Facebookin ja sosiaalisen median käyttö asiakaspalvelussa ja kirjaston palveluiden markkinoinnissa. Mikä
merkitys medianäkyvyydellä on kirjastoille? Miten viestiä tehokkaasti esim. Facebookissa?
 
- Miten saada asiakkaat käyttämään e-kirjoja painettujen sijasta, erilaisia vinkkejä.
 
- Millainen on hyvä, nykyaikainen kirjastotila, mitä asiakkaat kirjastotilalta toivovat ja mitä puolestaan
henkilökunta haluaa. Menevätkö toiveet ristiin?
Asiakaspalvelu verkossa, esim. chatissa jne. Videoiden yms. teko (tekniikka, viestintä, esiintymistaito tms.).
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5. Muuta palautetta järjestäjille:
Vastaajien määrä: 10 

KIva kun oli tarjolla jopa lahdety kahvit tykötarpeineen
Mukava paikka koulutuspäivälle. Ruoka oli hyvää!
Kiitos.
Kiitos!!!
- kiitos järjestäjille kuitenkin päivästä
- tarjottava aamiaisella ja iltapäivällä oli hyvää :-)
 
Kiitos, hyvin hoidettu!
Kiitos!
Kiitos!
Kiitos!


