Kokousdesign
kokousten
earantaa
tuottavuutta

palvelukon- mentit, toista yksittainen kolous netdan niin kuin aina ennenki.. ta paEDtaa hyvintin helposti.
I Kokousdesign
seption HAAGA-HELIAam koostuu. osa eleEenteistd on il- Tiillaisia elementtejd ovat muun
maltikorkeakoulun
Tekesra
meisia, kuteD osalistoiat, lalus,
muassa kalusteiariestys, tarjoi
Onnltiu|nisen aineksel
hoitteisessa
Huomisen
kokoteet ja esitystelniikla.
osa ele
lut, musiilki ja valaistus. Miet
btousde6ignia tulisi soveltaa
usholelli
lutkimushankkees- menteiste puolestaatron sellai- timill6 eri el€menttejn, seka ta- loLousta .DDen, sen aitaDa ia
jotase
sa kehrttamti
konsepti,
sia, ioita hawemmin mi€titean voitteiden etti lolonaisuuden
ialtan. EnneD tokousta lotousyhdessaRe:meet kokoulsia jatestetteessa, tai ne nritdkulmasta, voidaan lokouk- desi8ner voi haastaakokoulsen
kaupallistaa
Oyinkanssa.Konseptin
taus- otetaatr atrtrettuida ia hyddyn- siatehoetaaia niiden tuottawut, toollekutsujaD tai puheeDioh
tallaon aialuskokousten
muo
taian muutamalla helpola ky' den ibmisten toimesta ia 8€uraa.
toilemisesta
entistaparemsymylselld, ioilin vastaamalla va tokous valmistelaan tolousmiksija tehokkaammiksi.
Konvarnistetaan muun mua6sa,et- desig n periaatteita hytityn6en.
septisyntyiardostatarpeestal I l(ol@urd€.lgnor (XDl ym- asialtoimivat
loivotulla
tavalla. te tavoitteet ovat saantettavisPa.haimDilam
lokousde
ja niiden martaekokonaisvaltaisesti
ymmertde
jelkeenpys 6a ainoastaan kotoulseD avula, sitD ia kokousd€signerin toiminkokouksia
ko- t Valmennuksen
ja auttaatyonlekijdita rynjarjestamaan
eri elementtejakokonaisvaltai- kouksia
hydCyllisem- iolloin pelltd sahktposti ei dita. ta on kuin hovimertrdn toiminta
semmin.
Konsepti
pidja tehokkaampia
on heraltta' lehostamaan
kokouksia.
kokouk- Kokoukseenkutsutaan nin ia ai' ravirtolssa - Lun e€toimii, ei asi.
nyterittdinpaljonmielenkiintoa I XD voiollaKokousdesign siasekamuitatldsuuksb.Sain noastaan tarp€elliset osallistujat alas kiinnitn siihen miteiin huosekdyntyksissd
ett.ilulkishal- valmennukseen
osallistunut keyttoonkonkreettisia
keino- ja kokoustilaLsi valitaaD tavoit miota asioideDsuiue$a iuuri niin
linnossa
niinSuomessa
kuinul alsirt€ntli tai koko||aomln- ja,joillakokouksiin
saapirista- teita tukeva tila.osallistuiatkuu kuin on toilottuLir on8€lmatikomailiakin.
te.
vaavaihtelua.
Valmonnus
olito luvat valmistautua tawittaessa latrteissa kolowdesiAnerin rooI KD k€.kurleloe kokoukteutettunOrmaalista
oppimis
li puolestaanlorcstuu, kun hdn
rdlldkinhetkelu moni tyijnte- aon l(oollel(ut3ulantal pupoikkeavasli.
tilanteesta
Olikin
osaa reatoida erilaisiin, ylattnkijd tuntee kokoustavansaliikaa hoeniohtaian krn33o varmis, hienoapaestdomakohtaisesti Kokou!do3lgn6rlllt on
viinlin, tilaDteiBiin salamannopitd- kokemaan
ettakokouksen
ia usein nemd bkoukset oEt te, taakseen,
eriarstenratkaisu ttrkoe rooll
pedti,toteaa Re:meetOy:ntoimija ymmair jenvaikutus",
hottomia aikaryitppitjii. rihdf,
mrselle
on perusteet
kertooensimrnai r.okouksenaikanakokousdesis- tus johtaia ia (okousdesitn-valhaasteeseenkotousdesipia ko, taakseensentavortteel.iotta
gn-valmen
seenKokousdes
ner voi tarvittaessa toimia myos m€rtaiaJanne Olava.
louksiin sov€ltavakokousdesit- hanvoiluodasitavartentoimi, nukseen
osallislun
ut assistentti fasilitaattorina tai vdhintean wrnerpyrkiivastaamaan.
vankokonaisuuden.
LauraKarttala,RAY
mistaa taustalla, ettd kaikki eleY.otousdesiSnin l.timessd ovat I XD auttaa plttfieen mahmentit toimivat niin kuin pitiakokoukselleasetetuttavoitteetja alollbirfi nan tehokkaan,
Lkdtietoa:
kin. rotouksen idlkeen han puoneiden ympirille luotavat puit, tuottavaniatar|<oituk€enmu,
lestaan varmistaa, etta kokousteet tavoitteisiiD piiisemisetsi. k€isenkokouksen
oikeanlaisilla O4Oa2O4442,ianne.otava@rc- muistio ldhetetaen aioissa,paaiJA IIE ORAVA
LAhtiilobtana on tunDistaa ele putteillaiavarmistamalla.
atta
tettivit Nsiat toteutetaan oile!
ro'm,lusOmd'aparer com

Huornisen
kokoushotelli
on Griin
f HAAGAHELIAammattikorkeakouiun
koordinoiman
Huo
m senkokoushotelli
lutkimus
hankeentuotoksenasynty ko
koustila
Griinisekekokonaisvaltainen
Kokousdesign
-palvelukonsepti,
yhiotkakehitettiin
ja
dess.iaitojenloppukiyttajien
yrityspartnereiden
kanssa.
kkousde$ign-konsepti sisaltei
kokoulseen liittwia osa alueita,
kutetr muunneltavia sjsustulsia ia
virkistjivii taioiluta, ioista kokoudesiFerin avula kootaan kiyttaiien tarpeita parhaiten tukeva

kokouisuus. kiketr keskiitssd on
kokousdesiSnerin suunnittelu ia
toteutus kokoulcen lopdlis€n taYhtetutyiiyritykset
ovat saa,
nea hankkeessa paitsi niilf,iTyt,
ti mytb kl-ttiidpalautefta
tuott€idenEa kehittamiseksi. Best
Westem Plus Eotel EaaSantoimi,
tusiohtaia Fllvl LairF€n mukam
hotelin kokouspah€lut ia kokostdioilut ovat saareet uutta suutaa hanlkeen aitana.vikint linen
tuotepailliLL^ Jaakko Ahtl totesi, efti suomisen kokous -harke
aDtoi h€ile vErmuutta piiti,ksii}

seottaa laivoien kokoustiloissa pe.inteisten tilojen libnalle myiijsinnmtiivisempia
ntlaisuja. Myajs
laircien kokoustarioiluia uudistet-

lGnt€pti on herett5riyt kiinnostusta rry6a ulkomailla
rdlli hetlell:i heru(eessa EkeD
netaar yhteistyitsse Re:met oy:n
kanssa (okousd€siSner-valnennusta syksyksi 2013.valmeirulsen tavoite on taiota tytjssii kokoulsia iariestavine tyitkaluia ja
malle ja onnistuneiden kokousten
iadestemiseksi. Ralen al]De sa-

manaikaisesti byits uudeDtlTt
pisH kokoustilaa yhteistltjlTitlsten kanssa HAAGA HELIAn pasi.
rokousdesi8n -konsepti on he
rattanlt myijs kosolti kasaiDveIsta kiimostusta. The HoDEKonE
Pobtechnic university kutsui toukokuussa 2013Itr{AcA-I{ELIAn va- tdesse sovittiiD jatkoyhteistyitsui
rarehtori Lauri Tuomen ainoa- Iluomis€n kokous ,han}leen tiina euoopFlaisena esittelenA:in
iDnor€atioiden iohtamista ja xo,
kousdesiSn konseptia. The llong
Kory Po\tecbnic univercityn rehtori Dr Chon, vieraili Suomessa
SAXARIIXAHEIKKAI{EN
ks:ikuussa 2ol3 ia viemilun yhteto milus@medrapranel
com

\r

