Palautetta virtuaalivierailuista
Miten virtuaalivierailu onnistui?
Kiitettävästi
Kirjailija oli läsnä

95%

71% Hyvin 29%
Virtuaalivierailu herätti lukuinnon

52%

”Odotin jäykempää tilaisuutta,
”Syvensi kyllä kirjailijan tuotannon tuntemusta,
sitä, että paikalla on puhuva pää. varmasti kirjat lukee nyt hieman eri vinkkelistä kun on
Yllätyin iloisesti keskustelusta
kuullut taustoja ja kirjailijan ajatuksia
joka syntyi.”
ja kokemuksia.”
”Virtuaalivierailu toi kirjailijan
”Se, että kirjailija antoi ikään kuin enemmän itsestään,
jopa lähemmäksi
syvensi myös lukukokemusta aivan eri tavalla.
kuin elävänä salin edessä istuva.”
Ohjelma oli helppokäyttöinen Ohjeet olivat selkeät

71%

67%

”Kaikki toimi teknisesti tosi hyvin.
Vierailuun liittyvä etukäteisohjeistus oli hyvää,
ja varmisti vierailun sujuvuuden.”

"Se toimi ihan hyvin, ku pysty niitä
kysymyksiäkin kysymään periaatteessa
ihan samalla tavalla, kun oltais oltu koulussa."

Tekniikka toimi hyvin

71%

”Olen kovin ylpeä tämän ryhmän
vierailukäyttäytymisestä.
Varmasti osansa siinä oli toimivalla tekniikalla,
Jyrin rennolla olemuksella, etukäteisvalmistelulla
ja teidän Lukukeskuksen toimijoiden
lempeän selkeällä ohjeistuksella itse tilanteessa.”

Virtuaalivierailusta sain enemmän
kuin tavallisesta vierailusta

43%

”Vierailu ylitti odotukseni.”

Tilaisitko kirjailijan vieraaksi virtuaalisesti?
Kyllä

95%

”Toivottavasti näitä järjestetään jatkossa. Itse olisin jopa valmis maksamaan näistä :)”
”Hieman mietitytti miten porukka toimii yhteen ja ovatko kaikki täysillä mukana, kun muitakin kiireitä on.
Kaikki osallistujat olivat innokkaasti mukana, ja jäi fiilis, että tätä olisi saatava lisää!”

Kirjailijoiden palautetta virtuaalivierailuista
Miten virtuaalivierailu onnistui?
Kiitettävästi

67% Hyvin 33%

” Tämä oli minun kannaltani erittäin onnistunut vierailu
sillä osallistujat olivat aktiivisia, kiinnostuneita ja vastaanottavaisia.
Tekniikka toimi ja oli mahtavaa, että tekninen tuki oli paikalla..”
Ohjelma oli helppokäyttöinen

100 %

Ohjeet olivat selkeät

100%

Tekniikka toimi hyvin

100%

”Oli kivaa kun Lukukeskuksen Riikka oli mukana esityksessä.
Joskus esiintyessä tuntee olonsa yksinäiseksi,
nyt ei tullut yhtään sellaista oloa.”
”Tekninen tsekkaus etukäteen auttoi keskittymään sisältöön,
ja tilanne oli mukava ja keskusteleva.”
”Yritän ensi kerralla antaa myös keskustelulle aikaa,
se näyttäytyy aika erilaiselta virtuaalivierailulla.”

”Virtuaalivierailussa yritän tietoisesti luoda läheisyyttä,
yhteistä piiriä kun se yhteinen hengitys,
yhteisessä huoneessa puuttuu..”

Lähtisitkö uudelleen virtuaalivierailulle?
Kyllä

100%

”Kirjoittamiseni kannalta on upeaa se, että minun ei tarvitse
matkustaa minnekään vaan voin pysyä kotona, omassa työhuoneessani.”
”Toivon, että virtuaalivierailuja voisi järjestää myös eristäytymisen ajan
päätyttyä ja tavoittaa niiden kautta yleisöjä, joita ei ehkä muuten tavoittaisi.”
”Miksei vaikka kirjailija voisi käväistä luokassa lukutunnin päätyttyä
vastaamassa oppilaiden kysymyksiin, tai miksei kirjailija itse voisi käydä
lukemassa virtuaalisesti kouluissa. Tämmöinen vartti-vierailu voisi olla
hinnaltaan huokeampi, myös oman kirjan lukemiseen ei varsinaisia valmisteluja
tarvittaisi, näin ollen palkkionkaan ei tarvitsisi olla niin korkea.”

