
Kokousdesign
earantaa kokousten
tuottavuutta

mentit, toista yksittainen kolous
koostuu. osa eleEenteistd on il-
meisia, kuteD osalistoiat, lalus,
teet ja esitystelniikla. osa ele
menteiste puolestaatr on sellai-
sia, ioita hawemmin mi€titean
kokoulsia jatestetteessa, tai ne
otetaatr atrtrettuida ia hyddyn-

I l(ol@urd€.lgnor (XDl ym-
martae kokonaisvaltaisesti ko-
kouksia ja auttaa tyonlekijdita
lehostamaan kokouksia.
I XD voi olla Kokousdesign
valmennukseen osallistunut
alsirt€ntli tai koko||aomln-
te.
I KD k€.kurleloe kokouk-
aon l(oollel(ut3ulan tal pu-
hoeniohtaian krn33o varmis,
taakseen, etta kokouksen pitd-
mrselle on perusteet ja ymmair
taakseen sen tavortteel. iotta
han voiluoda sita varten toimi,
van kokonaisuuden.

netdan niin kuin aina ennenki..
Tiillaisia elementtejd ovat muun
muassa kalusteiariestys, tarjoi
lut, musiilki ja valaistus. Miet
timill6 eri el€menttejn, seka ta-
voitteiden etti lolonaisuuden
nritdkulmasta, voidaan lokouk-
siatehoetaa ia niiden tuottawut,

ta paEDtaa hyvintin helposti.

Onnltiu|nisen aineksel
btousde6ignia tulisi soveltaa
loLousta .DDen, sen aitaDa ia
ialtan. EnneD tokousta lotous-
desi8ner voi haastaa kokoulsen
toollekutsujaD tai puheeDioh
taian muutamalla helpola ky'
symylselld, ioilin vastaamalla
varnistetaan muun mua6sa, et-
te tavoitteet ovat saantettavis-
6a ainoastaan kotoulseD avula,
iolloin pelltd sahktposti ei dita.
Kokoukseen kutsutaan nin ia ai'
noastaan tarp€elliset osallistujat
ja kokoustilaLsi valitaaD tavoit
teita tukeva tila.osallistuiatkuu
luvat valmistautua tawittaessa

Kokou!do3lgn6rlllt on
ttrkoe rooll
r.okouksen aikana kokousdesis-
ner voi tarvittaessa toimia myos
fasilitaattorina tai vdhintean wr-
mistaa taustalla, ettd kaikki ele-
mentit toimivat niin kuin pitia-
kin. rotouksen idlkeen han puo-
lestaan varmistaa, etta kokous-
muistio ldhetetaen aioissa, paai-
tettivit Nsiat toteutetaan oile!

den ibmisten toimesta ia 8€uraa.
va tokous valmistelaan tolous-
desig n periaatteita hytityn6en.

Pa.haimDilam lokousde
sitD ia kokousd€signerin toimin-
ta on kuin hovimertrdn toiminta
ravirtolssa - Lun e€ toimii, ei asi.
alas kiinnitn siihen miteiin huo-
miota asioideD suiue$a iuuri niin
kuin on toilottuLir on8€lmati-
latrteissa kolowdesiAnerin roo-
li puolestaan lorcstuu, kun hdn
osaa reatoida erilaisiin, ylattn-
viinlin, tilaDteiBiin salamanno-
pedti,toteaa Re:meet Oy:n toimi-
tus johtaia ia (okousdesitn-val-

m€rtaiaJanne Olava.

I Kokousdesign palvelukon-
septi on HAAGA-HELIAam
maltikorkeakoulun Tekes ra
hoitteisessa Huomisen koko-
usholelli lutkimushankkees-
sa kehrttamti konsepti, jota se
kaupallistaa yhdessa Re:meet
Oyin kanssa. Konseptin taus-
talla on aialus kokousten muo
toilemisesta entista parem-
miksi ja tehokkaammiksi. Kon-
septi syntyi ardosta tarpeestal
ymmertde kokouksia ja niiden
eri elementteja kokonaisvaltai-
semmin. Konsepti on heraltta'
nyt erittdin paljon mielenkiintoa
sekd yntyksissd ett.i lulkishal-
linnossa niin Suomessa kuin ul
komailiakin.

rdlldkin hetkelu moni tyijnte-
kijd tuntee kokoustavansa liikaa
ia usein nemd bkoukset oEt te,
hottomia aikaryitppitjii. rihdf,
haasteeseen kotousdesipia ko,
louksiin sov€ltava kokousdesit-
nerpyrkiivastaamaan.

Y.otousdesiSnin l.timessd ovat
kokoukselle asetetuttavoitteet ja
neiden ympirille luotavat puit,
teet tavoitteisiiD piiisemisetsi.
LAhtiilobtana on tunDistaa ele

asial toimivat loivotulla tavalla.
t Valmennuksen jelkeen pys
ryn jarjestamaan hydCyllisem-
pid ja tehokkaampia kokouk-
sia seka muita tldsuuksb. Sain
keyttoon konkreettisia keino-
ja, joilla kokouksiin saa pirista-
vaa vaihtelua. Valmonnus olito
teutettu nOrmaalista oppimis
tilanteesta poikkeavasli. Olikin
hienoa paestd omakohtaisesti
kokemaan eri arsten ratkaisu
jen vaikutus", kertoo ensimrnai
seen Kokousdes gn-valmen
nukseen osallislun ut assistentti
Laura Kartt ala, RAY

I XD auttaa plttfieen mah-
alollbirfi nan tehokkaan,
tuottavan ia tar|<oituk€enmu,
k€isen kokouksen oikeanlaisilla
putteilla ia varmistamalla. atta
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Huornisen
kokoushotelli on Griin

f HAAGA HELIA ammattikor-
keakouiun koordinoiman Huo
m sen kokoushotelli lutkimus
hankeen tuotoksena synty ko
koustila Griini seke kokonais-
valtainen Kokousdesign -palve-
lukonsepti, iotka kehitettiin yh-
dess.i aitojen loppuk iyttajien ja
yrityspartnereiden kanssa.

kkousde$ign-konsepti sisaltei
kokoulseen liittwia osa alueita,
kutetr muunneltavia sjsustulsia ia
virkistjivii taioiluta, ioista koko-
udesiFerin avula kootaan kiyt-
taiien tarpeita parhaiten tukeva

kokouisuus. kiketr keskiitssd on
kokousdesiSnerin suunnittelu ia
toteutus kokoulcen lopdlis€n ta-

Yhtetutyiiyritykset ovat saa,
nea hankkeessa paitsi niilf,iTyt,
ti mytb kl-ttiidpalautefta tuot-
t€idenEa kehittamiseksi. Best
Westem Plus Eotel EaaSan toimi,
tusiohtaia Fllvl LairF€n mukam
hotelin kokouspah€lut ia kokos-
tdioilut ovat saareet uutta suu-
taa hanlkeen aitana.vikint linen
tuotepailliLL^ Jaakko Ahtl tote-
si, efti suomisen kokous -harke
aDtoi h€ile vErmuutta piiti,ksii}

se ottaa laivoien kokoustiloissa pe-
.inteisten tilojen libnalle myiijs in-
nmtiivisempia ntlaisuja. Myajs
laircien kokoustarioiluia uudistet-

lGnt€pti on herett5riyt kiin-
nostusta rry6a ulkomailla
rdlli hetlell:i heru(eessa EkeD
netaar yhteistyitsse Re:met oy:n
kanssa (okousd€siSner-valnen-
nusta syksyksi 2013. valmeirul-
sen tavoite on taiota tytjssii ko-
koulsia iariestavine tyitkaluia ja
malle ja onnistuneiden kokousten
iadestemiseksi. Ralen al]De sa-

manaikaisesti byits uudeDtlTt
pisH kokoustilaa yhteistltjlTitls-
ten kanssa HAAGA HELIAn pasi.

rokousdesi8n -konsepti on he
rattanlt myijs kosolti kasaiDve-
Ista kiimostusta. The HoDE KonE
Pobtechnic university kutsui tou-
kokuussa 2013 Itr{AcA-I{ELIAn va-
rarehtori Lauri Tuomen ainoa-
na euoopFlaisena esittelenA:in
iDnor€atioiden iohtamista ja xo,
kousdesiSn konseptia. The llong
Kory Po\tecbnic univercityn reh-
tori Dr Chon, vieraili Suomessa
ks:ikuussa 2ol3 ia viemilun yhte-

tdesse sovittiiD jatkoyhteistyitsui
Iluomis€n kokous ,han}leen tii-
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