
Pulma 6
ratkaisL

Viiniklub
Lajinsa para:

jazzit&rytmil
Muodiss-

Palvelir
Ravintolal

' r t
/

| , ";:." f,",.

Erkki Jdrvisen Tikkuri la ja
kymmenet muut tutut brbndit
luottavat suomalaiseen tycihiin



t l

PIDA
KTJI\NOI\

Unohda kangistava neuvotteluptiytd, powerpoint-sulkeiset
ja i5n ikuiset kokousviinerit, Uuden ajan palaveri ei hukkaa
osallistujien aikaa, lt-yhtici Atoksessa tuskastuttiin siihen,

ettd puolet tyiiajasta meni tehottomiin palavereihin.
Yrityksessd kdynnistettiin palaveriremontti,
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lar€riajast meni muun muassa siih€4 ettji
sai odotella tyhjelse neutotteluhuone€ssa
muita kokools€n ocallistujia

"doin klsela muilta.kin kokenuksia ja

samal aisia kokousonsElrnia tuntui olewn
kaikkiall&"

SaMr Haapio €i t}xtln]'t voivottelemam
nasilmm pahuutta v:an laittoi sehk6po6_
tia Atoklen h6kilit6i6johtqja H,rrnr Sra-
rbel€ ja kertoi ideoistaan tilanteen korjaa-
rniseksi. Vrestin hin lopetti dein: "Jos jotain
piilteuiiln tehdii, voin olla mukrns-"

saarinen inno6tui, ja jo parin peiven ku-
luttua hin piti Haapion kanssa palaverin.
Yhdess{ he kokosivat palaverike}'tantitia
€distivnr seitsenhenkised tiimiin ja sybtyi
Re6p€ct-k"npania- IGnpanj.n perulajatus
od, ette jos kurnioittaa muita, saa ils€ s3-
maa til.lle Lppojen lopuksi hyviiie Pala-
irrikulttuuds$ on lqse toisten kunnioitta-

t'rhy.rl.E|rortrl .lclt ln samar tien.
"Hlvit ideaa on tu.ha hautoa kuoliatki",
srrrin€n sanod Uuden palaverikulttuurin
lanre€nuskampanja aloitettiin videolla, ios'
sa Atok!€n johto demoniEoi huonoja pal!-

r€rikiyt5ntiij:L
vrdeolla kokouks€n k@lle kutsui! odot'

tar aluki tyhjiisee neulotteluhuon€€ssa ja

sittele€ sitten kutlutuille osa tul€€ silti
issta tovin muiden jiilkeen i t"staa kes-
ken kokouksn Einnykidiiin ja toinen kiy

koko pals!€.in ajan lipi sel*dpoctejarr
tbkou*s€n lopulsi piiiiteteiia etdi pidetiiiin
ousi kokous, koska tiisse kokouks€ssa ei vie-
le pa?isty nihinl?lrn. Melko tuttua toimintla
tditettsvu monessa toimistossa-

Vrdeon lopukii Resp€ct-tiimilitis€t nelt-
tivir kuidla kokous hoituu pat€mftull Hy-
vEn palaverin linekset ovat oikeastaan itses_
tni:n s€lviii: kokous on tatp€ellinen. siihen
on kutsuttu oikeat ihmiset, kokou*!€ssa on
sgenda ja site noudatetaaa kokouks€en tul'
laan ajoisss, sielli keskiqdi:in kokousasioi-
hin ja lopulsi p&tetiijin jatlotonnet, jo*a

ovat sii! jotain muuta kuin uusi kokous.
"\'ideon awlla halusimme herecle ih-

miset ajattelemaan kokousa*ea", Haapio

samalla laN€€rattih Resp€ct-pinssii
Pinss€ji jakrat Haapion lisiibi muutamat
underco!€r-aSPntit niille, jotfta or€t noudat-
taneet hwii p.la!€rikiltiintiij;L

Pidsliajatus saatta! kuulostaa lapsellisel-
tN, mutta atoslais€t or€t siiti $orastaan lie_
keissil Haapio esitt€lee yhtion intran€tin
Hall of Fame 'si\ua io$a ylpeet pinssin hal-
tijat po6€en at toinen toistaan ilois€mmsn
IAkdisina"

"Minulta tullaan koko ajan Llsymria
milloin saan pirssinl'

r.rostq.d. or puFttu lnyiis tu&imue
hanLk€iden voima a" Eike ihne.

"Tillslin h€*elh lqrnmen€ttuhannet
suorna.lais€t or€t kokouksissa", sanao Jrn-
n€ orsva jonka ]ritls R€tne€! lupaa teh-
d! Fit)6ten koloulisista parcmpit j! tuotta-
llrmpi& Reme€t peruiteftiin toteuttamarn
ja kaupalistamad ideoita jotka slnryivat
Haasa-Helia amndttikor,lcat@ulun kootdi-
noimassa ja rel€sin rila-ohjelnaan kuulu-
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huonoista
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ovat korkeat,
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"Han{(een aikana oli /Htteviiii huoma-
tN, kuinka vih:n kokouskEldntojii on ko-
konaislaltsis€sti kehitetty. Kokouks€t ovat
€siinerkilGi hotelleille iso bisnes, mutta ko'
kouspah€lut ovat sEilyreet wodesta tois€€n
hwin samadaisina", Om\"a tot€ar-

Tltkimushankke€ssa mu*ana o[ut Haa-
g!-Helian tutkihus- j. kehityskeskuksen
lehtori Sdtariinr Heildorm srnoo yllitty,
neense sii6 kuinka vihin kokouksia lop-
pujen lopuksi mietittin. 'siidikiD huolimat,
ta, ena ne viwnt pahimmillaan suurimman
oss pinviiltl"

Tu&imushankkeen srnnyttirniin ideoi-
hin voi tutustua rest Werasm -ketjuun kuu-
luvan Hoteli FdaSun Criini-kokoustilsi-
sa ja ainalin woden loppuun asti Helsin-
8in Unioninkadulla staits€vassa kons€ptin
neytteutilase- Jmne oraw puhuu kokoos-
designista- omisruneecsa kokoulcessa o6a-
set loksahtavat parhaalla tavalla yhteenr oD
oikeat kaluste€t oikea esiost€lniiklq toi-
mivat eteyhrc)det, sopiw \qlaistus, kunnol-
linen ta{oilu ja lopukli viel?i oikea kokous-
kulttuuri Atoksen tapun.

"Kokoustila on ty6viUine. v:ijillist kus-
tmnukset huonoista tydvilineiltii oyat kor-
kcar nutta niitl ei ritykisle osata laslea",

Homr!| yrlgl!.rr€ kokooksir pid€tiliin
huonocti rrlaistuissa De$otteluhuoneissa
joita dominoi pitla deuvottelup6ytn aub,
\€isuuden kokoustila on muunnelta!€" Ka-
lusteita voi siirtnn erilaisiir lokoonpanoi'
hin kullois€nlin kokouks€n luonteen mu-
kaan. Piiiititskokous onnistuu h'ryin n€urct-
telup6'dissi" rnutta ideointip.lweri kuole

sen iiir€sse Hhttkuoppiinsa
orrva esittel€€ Criinissa smartboar-

dia joka yhdisteA videotykin jr Snppitau-
lun ominrisuud€r smartboardin ehdoton
etu videotykkiin j! neppitauluun vennttum
on, ette siihen tehdlt merkinnet mi saman
ti€n tallentaa ja \ailkr Eneriiii snhlitpos-
tina ocaUistu.iill€. Ail€a s?irst)'y poltelirjan
teoha tai ainakin se nop€utuu, kun muistiin-
panot on tallennettuna eiki onina hierogly-
feina muistivihkosa

ona lukunsa on kokoustarjoilu, joka yha
ed€Ueen tadoittaa monessa paikassa huo-
noa kahvia ja viineEirii. ''l,iinerir tuntuwt
viikossa vir€yd*s?i ja kuudessa kuukaudes-
sa ne n?iklant peilis€", Or.va toteaa-

U oninkadun niiltteb/tilaan viritell:iEn
yhteistyitte luomuruoklan erikoistune€o
Sk. Dcli+Cdfen kanssa. Ideaali kokoustar-
joilu on vireyttii ja hwinvoinria lis:inv& d-
voruokaa kuten hedelni6, d)sjlwaviljaa ja
ptihkirititii

Tul€eaisluden kokoustilojen protoBfp,
p€ihin on knynyt tutustumassa lfi€s tuhat
ihmisti heid:in jouloGsaan kaikkien suu-
rinpien hotellik€tjujen €dustajac

'wow-reakio on ollut v:ilitiin", Or&" ro-

S€ ei niinkiin johdu tilojen dalttitvyy-
desti vaan niiden toimiwudBt - Huomiota
on kiinnitetty i"laistukse€n. aftustiilleaa
ergonomiaar! kaikkeen sellais€€n, joka ei
suoraan ney, mutta tuntuu sitiikn enem,
m?in. TBrkeint! kumon kokousten aikaan
salmii€kli olisi kuitenkin muuttaa kokous'
kiytent6ja Atoksen tapad

-Tila on helppo muuttaa yitn yli. K:iltirs
ia k5'tinn6t vaatii"t pide'Miin p.o6essin",

ltol'..r. Lo&ostrt|||o|rtd on edennlr hy-
vin. Iokouks€t kestavet en?ie ani hafloin
yli 4s minuuttia. "oikersra,n en i harvoin
edes 4s niruutti& Jo kuukaudessa huona-
sinme s€lkdin muutoks€n", henkilibtiijoh,
ta.ia Hanna Saarinen sanoo.

Atoks€n kokoulsiin tullaan nykynin pa-
r€mmin r€ltnist utuDeina, ja kotitehdvet
on teht'4 Agendatkin o!?t par"antune€t. "On
ihanaa kun ti€titl miksi on menossa pala!€-
riin", saarinen sano.

Atoksen s€ura!!" proj€ki on s5hkdpos-
tin karsiminen. z€m e-nail -tavoite on ase-
tettu ensi Eod€l(si. Tarkoituksena 04 enA
siuoin Atoks€ssa ei edee tihetele firman si-
s:iistn seht6posti&

"Olen jo alkanut ts€mpata sahkitpostin
suhteen. Nlt kun kaikki aika ei mene pala-
rrreissr, ehdin hoitar nonia s€llaisia asioita
ihan ka$okkain, joita aiemmin hoidin mei-
litse", Ssnna Haapio totear-

Atoksen pdsicriremontin onnistumi-
s€n kmnalta yksi asia on kaiLkien osallisten
mielesti 

'lfts€ 
rnuiden. Uudistusajatu! leh-

ti henkil6kunnalta, ja he .€montin rny6s pit-
kiilti toteuttivat Uudeis: palar€netik€tissa
ei ollut ylhi6ltn tule\an san€lun naluao


