24.9.2012

Finnbeing – suomalaista hyvinvointia

Palaute/aloitustilaisuus -yhteenveto
Saarijärvi, Mulikan Hilton 18.9.2012
12 osallistujaa (11 palautetta), eri vastaukset erotettu väliviivalla, suluissa samojen vastausten lukumäärä
Tämän tilaisuuden
järjestelyt?

Ihan hyvin suunniteltu ja toteutettu/Sekavat ajo-ohjeet, vaikea osata, väärät osoitetiedot
(3 kpl)/Erittäin hyvät (2 kpl)/ Hyvät (5 kpl)/Kartta oli periltä Saarijärvelle, tekniikka pelasi ja
tarjoilu oli hyvä/Mulikan HilTon on aivan mainio paikka näille tilaisuuksille

Tämän tilaisuuden
toteutustapa?

Hyvä. Saatiin nopeasti lähikontakti ja tuttuus osallistujien kanssa, se oli positiivista /
Ryhmätyötapa oli hyvä ja siitä tuli pilviajattelun pohjalta hyvää kotiin vietävää/Hyvä ja
rento ilmapiiri/Oli hyvää piirakkaa ja ajatukset päällä/Hyvä kun olimme toimijan tiloissa.
Kiva kun kerkesi vähän tutustua toisiin yrittäjiin/ OK (2kpl)/ Työpajatoiminta on mitä
parhain työskentelymuoto ja verkottumisessa päästiin hyvin alkuun, 10 p.

Tämän tilaisuuden
sisältö?

Riittävästi asiaa, riittävästi kevennystä/Sisältö oli rikastuttava ja mukavia ihmisiä tupa
täynnä/Sisältö oli mukavasti kerätty ja osallistujat mukana tilaisuuden
kulussa/Aloituskokous=> saatiin ylle rento meininki vaikka emme toisiamme tunteneet/
☺/Mielenkiintoinen ja antoisa/Hyvä! ☺ Hyvin kaikki tutuiksi/Tuli uusiakin asioita/OK

Mikä on sopivin
viikonpäivä koulutus- ja
työpajapäiville?

Ma/Ti (8 kpl)/ Ke (3 kpl)/illat ja viikonloput/kaikki käy (aina ei kuitenkaan pääse)

Odotukset / ehdotukset
Finnbeingkehittämistyölle?

Käynnit eri yrityksissä paikallaan/Verkostoituminen/Olen kaikelle avoin/Tämmöinen
tuntuu hyvältä, mitä tämäkin on/Poikisi uusia yhteistyökumppaneita ja töitä/Hyvinvointiin
liittyvä lähiruoka sopisi mukaan tähän hankkeeseen, miten saadaan yrittäjiä mukaan/Uusia
innovaatioita, lisää asiakkaita, oman yrityksen kehittäminen yhdessä muiden kanssa,
ideoita ja ajatuksia/Odotan valmista

Ehdotus
opintoretkikohteeksi ja
perustelu miksi?

Yritysvierailut (3 kpl)/ Vierailu yritykseen, jossa koirat mukana toiminnassa / Vierailu m
maatilamatkailuyritykseen/ Jokin tapahtumamatka (osaava nainen ) (vaikka yleensä
vierastankin kaikkia messuja yms)/Hyvää ruokaa ja yhdessä oloa, mukaan ohjelmaakin/ ”10
ihmettä paikkakunnalta” idea, eli erilaisia uusia innovaatioita kohteeksi! Ei tavanomaisia
”tylsiä” paikkoja!/

Vapaa sana?

Kiinnostavaa lähteä mukaan/Sumiaisissa toteutetaan 10 suurta ihmettä kieroajelu. Tämä
tehdään sitten kun osuuskunta alkaa toimintansa/Hyvä/ Kiitos/Rento vapaa tilaisuus =>
paremmat tulokset ja enemmän keskustelua, niin kuin nytkin, eri yrityksissä vuorotellen

Kiitos! Otamme opiksi!

