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TEKSTI ANNE RUOSTETSAARI  KUVAT EERO KOKKO

Update räväytti
Kaikkien aikojen ensimmäinen 
Update – Forum of Insight 
-tapahtuma järjestettiin 
27. huhtikuuta Helsingin 
Savoy-teatterissa. Eventon 
tavoitteena oli toteuttaa 
uudenlainen ja raikas bisnes-
tapahtuma ja koota lavalle 
ulkomaisia huippupuhujia. 

 U
pdatessa oli kolme karis-
maattista juontajaa: ver-
kostoitumisen kuningatar 
ja entinen Valkoisen talon 
tapahtumajohtaja Laura 

Schwartz, suomalaistunut kirjailija ja 
puhuja André Noël Chaker sekä maa-
ilmankuulu esiintyjä Reuben Kaye.    

Kaikkia päivän puhujia yhdisti roh-
keus ajatella vastavirtaan. Yhteistä heil-
le oli myös muutosten toteuttaminen 
omassa elämässään. 

Päivän aloitti TED:n Euroopan joh-
taja Bruno Giussani. Hänen loistavaa 

puheenvuoroaan seurasi Arun Sundara-
rajan, New Yorkin yliopiston professori, 
palkittu tutkija ja huippupuhuja, jota 
on tituleerattu myös sharing economy 
-guruksi. Kolmantena yleisöä hem-
moteltiin eBayn Policy Labia EMEA-
alueella johtavan Hanne Melinin pu-
heenvuorolla. 

Kaikille tuttu nimi oli Bruce Oreck, 
joka herätteli yleisöä planeettamme ti-
lasta. Oreckin jälkeen hypättiin aivan 
toisenlaisiin tunnelmiin, kun Ruotsissa 
asuva maahanmuuttaja Milad Moham-
madi kosketti henkilökohtaisella ja tun-

teisiin vetoavalla puheenvuorollaan. 
Viimeinen keynote-puhuja oli Tuija 
Seipell, Pohjois-Amerikassa uransa 
luonut yritysjohdon konsultti, pu-
huja ja kirjoittaja. 

Päivän kruunasi Happy Hour 
-paneelikeskustelu, jonka emän-
nöinnistä vastasi aina yhtä suveree-
ni Laura Schwartz. Keskustelijoina 
nähtiin digitalisti Ville Tolvanen, 
taiteen moniosaaja Marco Acerbi, 
brändinrakentaja ja kirjailija Blan-
ca Juti sekä juontajanakin toiminut 
Reuben Kaye.  

Uudet näkemykset  
kiinnostavat
CATARINA Myllärniemi hoiti Updaten viestintää 
ja yhteistyötä puhujien kanssa.  

– Updatessa haluttiin tuoda rohkeasti esille 
ajankohtaisia, yhteiskunnallisia muutoksia. Yleisölle 
haluttiin tarjota uutta ja kansainvälistä tietoa ta-
vanomaisesta poikkeavassa muodossa. Tapahtu-
maa varten luotiin brändi, joka korosti urbaania 
elämäntapaa ja teknologian merkitystä. Toivotta-
vasti onnistuimme tässä, Myllärniemi sanoo. 

– Verkostotalouden tutkimustieto oli hyödyl-
listä, ja odotan kovasti Arun Sundararajanin kirjan 
ilmestymistä.

Myllärniemi kiittelee myös hyviä yhteistyö-
kumppaneita. 

– Näin isoon ja tekniikkaa vaativaan tapahtu-
maan tarvitaan paljon erityisosaamista, jota ta-
pahtuma-alan kumppaneiltamme löytyi.

Lue Tuija  
Seipellin ja  

Marco Acerbin  
haastattelut tämän  

lehden sivuilta  
10 ja 22.

Catarina Myllärniemi teki  
puhujavieraat tutuiksi  

uutiskirjeissä jo 
ennen tapahtumaa.

>

J
oensuun  seudun tapahtumapäällik-
könä työskentelevä Markku Pyyk-
könen aloitti tehtävässään elokuus-
sa 2015. Aiemmin hän työskenteli 
Ilosaarirock-festivaalia järjestävissä 
Joensuun Popmuusikoissa 17 vuo-

den ajan, viimeiset kahdeksan vuotta toimin-
nanjohtajana. 

Ilosaarirock on Pohjois-Karjalan tunnetuin 
tapahtuma, Suomen toiseksi vanhin rockfes-
tivaali ja yksi vanhimmista Euroopassa. Joen-
suun keskustassa sijaitsevalla saarella alun 
perin järjestetty, nyt jo yli nelikymppinen festi-
vaali on muuntunut vuosien saatossa kullois-
tenkin tarpeiden mukaan. Nimi on pysynyt, 
mutta pitopaikka vaihtunut Ilosaaresta uuteen, 
tapahtumia varten rakennettuun ja enemmän 
yleisöä vetävään Laulurinteeseen. Ilosaarirock 
on myös saanut seurakseen varttuneemman 
väen Ilovaarirockin ja lasten Vekararokin. 

Joensuun kaupungin tapahtumapalveluissa 
työskentelee Pyykkösen lisäksi neljä henkilöä. 
Yksikön tärkeimmäksi tehtäväksi Pyykkönen 
mainitsee järjestäjien auttamisen oman ta-
pahtumansa suunnittelussa ja toteutuksessa.  

– Maakunnan pääkaupunkina Joensuun 
tulee toimia mallioppilaana. Tehtävämme on 
auttaa ja sparrata tapahtumanjärjestäjiä, eikä 
vain teknisesti myöntää erilaisia maankäyttö-
lupia. Meidän tulee liikkua kentällä, keskus-
tella ja yhdessä miettiä, miten tapahtumia 

TEKSTI KIRSTI SERGEJEFF  KUVAT ARTTU KOKKONEN, RISTO KUITTINEN JA RAMI SAARIKORPI

 Ilo irti 
tapahtumajärjestelyistä
Pohjois-Karjalassa järjestetään vuosittain satoja tapahtumia suurista festivaaleista 
pieniin työpajoihin. Tapahtumat onkin nostettu maakunnan strategian keskiöön: 
tavoitteena on olla Suomen tapahtumamyönteisin maakunta.

voitaisiin kehittää entistä paremmiksi ja lisätä 
niiden välistä vuorovaikutusta.

Maakunnan strategian määrittelyn jälkeen 
Joensuun kaupunki uudisti maankäyttötak-
saansa. Tapahtumanjärjestäjälle uudistus nä-
kyy siinä, ettei anniskelusta enää peritä pro-
visioita tai korvauksia, maaseututorialueet ovat 
ilmaisia ja talvella tapahtuma-alue vuokrataan 
puoleen hintaan.

Lisäksi otettiin käyttöön Lupapiste-järjes-
telmä, jonka kautta tapahtumaluvat voi ha-
kea sähköisesti ilman allekirjoituksia, vaikka 
kotisohvalta käsin.

Joensuussa muutoksiin tartuttiin humo-
ristisin keinoin. Siitä syntyi Youtube-video, 
jossa kaupungin uudet käytännöt naurattavat 
tapahtumaansa suunnittelevaa miestä.

– Tänä päivänä kaikki on melko byrokraat-
tista, mutta me päätimme lähteä muuttumaan 
ilon kautta. Video koetteli hyvän maun rajoja, 
mutta tapahtumanjärjestäjät ottivat sen innos-
tuneesti vastaan, Pyykkönen kertoo. 

Suurtapahtumien supervuosi
Vuonna 2015 Pohjois-Karjalassa koettiin 
suurtapahtumien suma, jonka kärkinä oli-
vat Farmari-maatalousnäyttely, Ilosaarirock 
ja Kuninkuusravit. Ne keräsivät reippaasti yli 
300 000 kävijää. Myös Nightwish-yhtyeen 
maailmankiertue alkoi Joensuusta, Kontio-
lahdella puolestaan hiihdettiin ampumahiih-

Katso!
youtube.com >  

Joensuu uudistaa  
tapahtuma- ja  

toritaksoja

>

Sanni oli yksi 
tämänkesäisen 
Ilosaarirockin 
vetonauloista. 

Viime vuonna  
Joensuun 
tapahtumissa  
kävi yhteensä  
noin miljoona  
vierasta. Myös  
tämän vuoden 
saldosta on 
tulossa komea.
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Evento targets a very influential and wid-ranging group of professionals The magazine is read by CEOs and assistants,  
HR managers and marketing bosses. Evento’s interesting and inspiring content guarantees that the reader can’t resist picking  
it up: its insights and tips are put to immediate use. Evento serves all decision-makers and inspires them to reach new heights,  
thus making the magazine a highly desirable publication. A positive energy boost, new and inspiring ideas, and success stories  
all serve to enhance your everyday life, even at a deeper level.

Evento is a multi-channel, three-dimensional media source for professionals, whose job is to arrange successful events.  
Readers of Evento magazine are those in charge of planning representation events for companies and organisations, organising 
business trips and booking hotels all over the world for their staff. The magazine target segment is comprised of those who 
focus on the well-being of their human resources, personnel development, training and bonuses, and give attention to available 
recreational opportunities. These professionals choose trainers, book speakers, come up with ideas for business gifts and  
other ways of showing appreciation. They are constantly on the lookout for fresh event ideas, venues and content.

Evento readers are innovative pioneers, who are real movers and shakers. Genuine, goal-oriented meetings lay the foundation  
for the future. Evento’s role is to inspire its readers to be wherever their customers are.

Decision-makers read Evento

Evento is a multi-channel, three-dimensional media source for professionals. 

EVENTO 
IN  

ENGLISH

TEXT TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM  PHOTOS TAILORFRAME

Take my 
picture!
Tailorframe, a Finnish concept for portrait 
photography, knows the secrets of the perfect picture. 
Specialised in business and event photography, it 
creates shots that simply have to be shared. 

– It all began more than 15 years ago, when 
I started my career as a school photographer, 
recalls Jere Hietala, an award-winning com-
mercial photographer, CEO and one of the 
founders of Tailorframe. 

– While clicking my camera, I couldn’t 
help but wonder how nothing had changed 
since the 70’s. 

Later on, Hietala’s profession took him 
around the globe and into the world of com-
mercial green screen photography.  

– And there I was, wondering again, if 
the same technology could be used in high-
profile portraits.

When taking a green screen photo, the per-
son being photographed poses in front of a 
green backdrop. With a little help from image 
processing, a desired background is added to 
arrive at the final product. 

Besides the commercial world, the tech-
nique was already being used in event pho-
tography – the results, however, weren’t al-
ways optimal. 

– My aim was to make it top-notch with 
changeable backgrounds, customised lighting 
and first-rate keying, says Hietala. 

Tailorframe was founded on these princi-
ples in 2013. Today it has two full-time em-
ployees, a group of freelance photographers 
and a turnover of 250,000 euros. 

– In the beginning, our goal was to get the 
photo taken, processed and sent to the person 
in 15 minutes. Today, it only takes us a few sec-
onds. Our back end is cloud-based and fully 
automatic, hence the speed, Hietala explains. 

– There are some 250 green screen photo 
companies in California alone, but I dare to 
say we beat them at speed, service and, above 
all, quality. 

Share it!
After being photographed, the guest of the event 
gets a card containing a unique code, which al-
lows them to download and share their shot.

– The most shared social media contents are 
photos, but in order to make their way into a 
person’s account, they must be visual. In the 
age of smartphones and Instagram apps, they 
have to be something you can’t create yourself. 
That’s also the incentive to come and get your 
photo taken, Hietala says.

But what’s the catch? According to Hietala, 
it’s not just about giving the guests a nice ex-
perience.   

– The background of the photo can be 
entirely customised according to the desired 
brand. With a viral photo, the brand gets vis-
ibility in social media – even in the most ef-
fective spaces as profile pictures and headers. 
And what´s more, we can even track down how 
many times the photos are being shared, how 
many people visited the stand during the event 
and how much time they spent there.

A greater whole 
In addition to events, Tailorframe is no stran-
ger to business photography.

– Six years ago I photographed 250 em-
ployees of a law firm taking three photos of 
everybody, each with a different backdrop. It 
took me two weeks to shoot and another two 
weeks to process. With Tailorframe I could 
have taken the photos in one day and use as 
many backgrounds as I wanted.   

But it’s not just about single portraits: Hie-
tala and his associates have also cracked the 

LAADUKKAAT
TILAUSRISTEILYT 

jopa yli 200 hengen 
seurueille viihtyisillä 

saaristolaivoilla 
Helsingin saaristossa.

Vietä onnistunut tilaisuus merellä ja saaristossa!

Parhaat ajankohdat varataan nyt!  OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS:     sales@stromma.fi        puh. (09) 2288 1222 www.stromma.fi

code on how to make everybody look their 
best in a group shot. 

– As we know, someone always blinks or 
turns their head at the wrong time, but by 
combining single shots we can create a daz-
zling group photo of the whole group. When 
jobs are changed the picture doesn’t lose its 
authenticity: once photographed, people can 
be replaced with a single click.

Uberising the industry
Three years of Tailorframe, Hietala and his 
partners have even greater goals ahead.

– Our mission for this year is to become the 
Uber of photography, Hietala reveals. 

– In the near future quality green screen 
photos can be taken by everybody after just 
a 15 minutes’ tutorial. With our step-by-step 
instructions it will be much easier than mount-
ing an Ikea unit – as you know, you never get 
them right! 

Hietala sees the Tailorframe licence as an 
enormous opportunity for both newcomers 
to the business and his fellow photographers 
looking for new services to offer.

– Thanks to our unique technical solutions 
we are going to revolutionise the business. Not 
bad for a couple of Finnish guys! 

tailorframe.com
yrityskuvaus.com

”The most shared 
social media 
contents are 

photos.”
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Bisneslounaalla

Se toinen Juti
Kolmas erä on polkaistu käyntiin, eikä vastapelaajien pelitaktiikan 
hahmotteleminen tussitaululle ole mikään helppo tehtävä. Avainpelaaja 
Blanca Juti tietää kuitenkin, miten työelämän ja innovaatioiden kriittisestä 
ratkaisuerästä selvitään hengissä palkintopallille saakka.

>

 M
eksikolais-suomalainen 
Blanca Juti ei kuitenkaan 
puhu itsestään jääkiek-
kotermein. Cambridgestä 
tohtoriksi väitellyt mark-
kinointiguru ja liikenainen 

on omasta mielestään ennen kaikkea tarinan-
kertoja – ja unelmoija. Ihailtavan akateemisen 
ja ammatillisen urapolun varrella Juti on oppi-
nut tunnistamaan vahvuutensa ja luottamaan 
niihin. Itsetuntemuksen kehittämiseen hän 
kannustaa myös muita työelämän ristiaallo-
kossa luovivia.

– Erityisesti Nokia-aikoinani kollegat tu-
livat kysymään, miten he voisivat parantaa 
heikkouksiaan. Ihmiset yrittävät olla täydel-
lisiä, vaikka tärkeämpää olisi tunnistaa omat 
vahvuudet ja satsata niihin.

Jutin tapa vastata kysyjille kertoo hänen 
sosiaalisesta tarkkanäköisyydestään, joka ni-
voutuu piinkovaan bisnesvaistoon.

– Kun töitä tehdään isossa porukassa, ryh-
män kokonaispanos on parhaimmillaan, kun 

kaikki tekevät sitä, mitä osaavat. Ei muotoilu-
johtajan kannata hukata aikaa tilastojen tulkit-
semiseen, kun siihen hommaan on palkattu 
alan ammattilainen. Eikä numeroekspertin 
tarvitse pyörittää sosiaalista mediaa, kun jo-
ku muu tekisi sen pienemmällä vaivalla ja 
paremmin.

Samaa filosofiaa sovelletaan myös Jutin 
perheessä.

– Rohkaisen lapsiani kehittämään itseään 
niissä asioissa, joissa he ovat todella hyviä. 
Muu saa mennä miten menee.

Ongelmanratkaisijat ja 
taivaanrannanmaalarit
Juti työskenteli Nokian palveluksessa erilaisissa 
esimiestehtävissä 1998–2012. Vaikka manage-
ment by perkele -tyyliset kauhutarinat on me-
diassa viime vuosina usein yhdistetty Nokiaan, 
ei Jutilla ole pahaa sanaa sanottavana urastaan 
teknologiadinosauruksen leivissä.

– Nautin työstäni todella paljon, kunnes 
yrityksen strategia vaihtui. Kun en enää voinut 

allekirjoittaa työnantajan toimintasuunnitel-
maa, irtisanouduin.

Nokian-vuosina Juti huomasi, että työelä-
mässä ihmiset järjestetään ryhmiin osaamisen 
perusteella. Lähestymistapa tuntui vieraal-
ta. Jutin mukaan fiksumpaa olisi tarkastella 
ajattelua ja persoonallisuuksia, sillä sisäisesti 
samanlaiset ryhmät ovat ehkä sopuisia, mut-
teivät välttämättä tehokkaita.

– Menestyvä työyhteisö tarvitsee monipuo-
lisuutta ja erilaisia näkökulmia. Järjestin oman 
tiimini erilaisten ajattelutapojen perusteella 
viiteen ryhmään: tarinankertojiin, menestyk-
sentekijöihin, aktivoijiin, haaveilijoihin ja on-
gelmanratkaisijoihin.

Haaveilijoita Juti rohkaisi pystyttämään 
pilvilinnoja – ajattelemaan isosti.

– Tarkoituksena oli, että haaveilijoiden ei 
tarvinnut miettiä rajoitteita, vaan he saivat 
keskittyä unelmointiinsa. Sitten visio vietiin 
ongelmanratkaisijan pakeille ja kysyttiin, onko 
se ratkaisukelpoinen, ja jos on, millaisin komp-
romissein ja ratkaisumallein. Usein ajatellaan, 

TEKSTI MAARET LAUNIS  KUVAT EERO KOKKO

Blanca Juti  
puhuu UPDATE-
päivässä 27.4.

Lisää s. 58
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Multi-channel media. Print media feels good in the hand and the reader enjoys spending time with it. In social media, we offer  
a wealth of news and wide variety of content, produced both in-house and sourced from others. The online version of Evento is  
available to all subscribers, including the magazine archive, which contains every single previous issue. Readers follow the channel  
that best suits them. The combined reader coverage for the different channels is enormous.

&

Eventoklubi events are planned together with partners.  
They might be tours, which combine useful content and 
inspiring encounters with future movers and shakers.  
A morning get-together, all-day event, or evening meet-up  
– interested? Let’s talk.

Eventodate is always held before an issue is published.  
At a publicity event, the reader can pick up the latest issue, 
network and listen to discussions on current topics.  
Events last a couple hours and are always held in different 
venues, in line with the time of year and issue themes.



Tuija Seipell on Suomessa syntynyt, mutta yli 30 vuotta Pohjois-
Amerikassa asunut ja siellä uransa luonut yritysjohdon konsultti, 
puhuja ja kirjoittaja. Hän on suorasanainen esiintyjä, joka ei pelkää 
puhua tunteista ja rohkeudesta tai ilmaista niitä. Eventolle hän 
avasi hyvän asiakaskokemuksen anatomiaa. 

T
uija Seipell on asiakaskokemuksen, 
kaupan, matkailualan, muotoilun, 
motivaation, tunteiden ja toivon 
puolestapuhuja. Hänen asiakkai-
siinsa kuuluu monien eri alojen 

suuryrityksiä ja monikansallisia organisaatioi-
ta, kuten Harley-Davidson, Nike ja Europarc, 
mutta myös keskisuuria ja pieniä toimijoita 
ympäri maailmaa. 

Tämän lisäksi hän on maailman luetuin 
suomalainen bloggaaja. The Cool Hunter -blo-
gin päätoimittajan juttuja ja julkaisuja seuraa 
kuukausittain yli 2,5 miljoonaa lukijaa.

Kohti ihanteellista asiakaskokemusta
Seipellin puhetta on miellyttävä kuunnella. 
Hän ei esitä asiaansa korulausein tai vaikeasti 
ymmärrettävin termein, vaan puhuu suoraan 
ja selkeästi käyttäen runsaasti havainnollista-
via esimerkkejä eri yrityksistä. Hyvää asiakas-
palvelutilannetta hän kuvailee näin: 

TEKSTI JA KUVAT KATI LASZKA

>

Tee 
valittajasta 
välittäjä

– No, sehän on kuin vieraiden kutsumis-
ta kotiin. Siivotaan paikat, piilotetaan imuri, 
pukeudutaan siististi ja valmistetaan pientä 
purtavaa. Seurustellaan ja huomioidaan pai-
kallaolijat. Kotiin lähtiessä kaikilla on hyvä 
mieli ja uuteen vierailukutsuun on helppo 
vastata kyllä. Vastaavilla perusasioilla pääsisi 
jo pitkälle oikeassakin palvelutilanteessa il-
man sen suurempia kommervenkkejä. Lähes 
kaikilla meillä on synnynnäinen kyky olla ys-
tävällinen ja kiva.

Todellisissa tilanteissa kokemuksemme on 
usein toinen. Asiakkaina, käyttäjinä, kulutta-
jina, ostajina ja maksajina törmäämme huo-
noihin kokemuksiin lähes päivittäin. Niin 
usein, että monesti hyväksymme ne itsestään-
selvyyksinä. 

Näin ei pitäisi olla. Seipell korostaa asia-
kaspalvelun ja -kohtaamisen roolia menestys-
tarinoiden syntymisessä. Rohkeuttakin pitäisi 
olla – asiakkaalla vaatia ja yrityksellä antaa 

 11 3–4/2016 10 3–4/2016

TEKSTI ELINA JÄNTTI  KUVAT KOLIN MATKAILUYHDISTYKSEN KUVA-ARKISTO

Inspiroidu Kolin 
jylhissä maisemissa
Ainutlaatuinen luonto ja monipuoliset aktiviteetit 
houkuttelevat kävijöitä Kolille. Ajatukset virtaavat 
kansallismaisemissa kuin itsestään.

 P
atikointi Kolin vaaran huipuilla saa 
tietotyöläisen hengästymään, mutta 
maksaa vaivan.

Näkymät ovat vaikuttavat. Vaara-
jonot kumpuilevat eri ilmansuun-
nissa silmänkantamattomiin. Pie-

net saaret täplittävät kaukana alhaalla läikkyvää 
Pielisen selkää. Jyrkät, paljaat kalliot tuovat 
mieleen vuoriston.

Ollaan Pohjois-Karjalassa historiallisilla 
paikoilla, joihin liittyy paljon tarinoita.

– Näistä maisemista inspiroituneena Si-
belius kirjoitti päiväkirjaansa: ”Kolilla! Yksi 
elämäni suurimmista kokemuksista.” Hän 
teki tänne myös häämatkansa, ja tuoreen vai-
mon lisäksi vaaran huipulle rahdattiin piano, 
hevosen vetämänä, tarinoi kävelyretken opas 
Matti kävelyn lomassa.

– Kerrotaan myös, että Käräjäkalliolla on 
aikoinaan luettu lakia. Tuomitut tyrkättiin 
kalliolta alas. 

Ryhmä asianajajia ihailee maisemia ja poh-
tii kävellessään lainsäädännön uusia tuulia.

Huippujen kierros -niminen kävelyretki 
on osa ryhmän työ- ja virkistyspäivää: aamul-
la on kuunneltu ammattiin liittyvää luentoa 
hotellin kabinetissa, lounaan jälkeen tehdään 
parituntinen retki maisemareiteillä ja patikan 
päätteeksi nautitaan nokipannukahvit jälki-
ruokineen tunnelmallisessa kodassa. Iltapäi-
vä jatkuu luennolla ja illanviettoon kuuluu 
kylpyläkäynti.

Kolilla kokouksia ja seminaareja voi rytmit-
tää helposti erilaisilla hyvinvointiin liittyvillä 
aktiviteeteilla.

– Inspiroiva luonto ja sitä ympäröivät moni-
puoliset, modernit palvelut ovat Kolin alueen 
ehdoton valtti, kehuu Kolin matkailuyhdistyk-
sen toimitusjohtaja Veli Lyytikäinen.

– Ajatukset ja ideat lähtevät virtaamaan 
tehokkaasti, kun käy välillä reippailemassa 
kansallismaisemissa. Tavoitteemme on, että 

täältä lähdetään hyvinvoivana ja rentoutu-
neena, ilman pääkipua, Lyytikäinen kuvailee.

Tarinoita ja mukavaa tunnelmaa
Loppusyksyisenä päivänä Kolin vaaran hui-
puille pääsee vielä pikkukengissä. Talvella 
reittejä voi tarpoa esimerkiksi lumikengillä.

– Opastettujen retkien lisäksi Kolin alueella 
järjestyvät monenlaiset ohjelmapalvelut, ker-
too ohjelmapalveluyritys Koli Activin toimi-
tusjohtaja Mika Okkonen.

Kokenut tapahtumajärjestäjä ja luonto-opas 
järjestää ryhmille rauhallisempia ja vauhdik-
kaampia aktiviteetteja: valita voi esimerkiksi 
kuohujuomaillan kynttiläpolkuineen, mön-
kijä- ja moottorikelkkasafarin tai Selviytyjät-
henkisen yrityskilpailun.

Henkilökuntaan kuuluu Okkosen vaimon 
ja oppaiden lisäksi myös kaksi poroa, ja ohjel-
matarjontaa täydennetään ravintolapalveluilla. 
Pielisen rannalla sijaitseva yrityksen omistuk- >

”Inspiroiva luonto ja sitä ympäröivät monipuoliset,  
modernit palvelut ovat Kolin alueen ehdoton valtti.”
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Schedule 2017

Occupational well-being
Personnel event

Coping • Motivation
Coaching 

Time management • Personnel 
Training

Health • Fitness
Lunch • Atmosphere 

People 
Company events 

Management • Development 
Enthusiasm • Change 

Career • Recruiting 
Temporary employment services 

Self-management
Business gifts • Responsibility

Parties 
Themes • Facilities • Catering 

Budget • Methods 
Attire • Presenters 

Technologies • Giveaways 

Massive distribution

Event
Goal • Implementation 

Result • Marketing
Social media • Outsourcing 

Fairs • Networking 
Facilities • Technology 

Furnishings

Evento Awards 2017 winners 

Experiences 
Incentives • Luxury 

Pleasure • Customer
Personnel • Nature 

Travel • Future • Extreme 
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6
Published 22 November

Copy 26 October

1
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Copy 12 January

4
Published 6 September

Copy 16 August

2
Published 15 March

Copy 22 February

5
Published 11 October
Copy 21 September

Evento's theme content provides an outstanding platform for advertising. 
Focus the ad message and make it just right for the target segment!

TEKSTI MAARET LAUNIS  KUVA ANNA SALMI

Teatterilla  
solmut auki

Aina tulee vastaan tilanteita, joissa olisi hyvä pystyä tarkastelemaan 
omaa käytöstään ulkopuolisen silmin. Entä, jos omaa ammatillista 

minää voisi katsoa kuin teatterissa ja käsitellä työyhteisön kipukohtia 
ja haasteita ammattinäyttelijöiden tulkitsemina?

joiden pohjalta laadittiin henkilökohtaiset kehittämista-
voitteet.

– Osa esimiehistä koki olevansa liian kilttejä ja kykene-
mättömiä puuttumaan alisuoriutumiseen tai epäasialliseen 
käyttäytymiseen. Lähdimme miettimään, miten omaa status-
taan voisi tuoda esiin vaikuttamatta päsmäröivältä ja pohdim-
me, miten esimies voisi kokeilla uutta vuorovaikutustyyliä.

 Seuraavaksi Jansson käsikirjoitti näyttelijäkollegansa 
kanssa erilaisia esimies-alaiskoh-
tauksia, joissa valmennukseen 
osallistuvat näyttelivät itseään ja 
näyttelijä sai alaisen roolin.

– Toisin kuin yleensä tosielä-
mässä tai teatterissa, tässä kohta-
uksessa kuka tahansa osallistujista 
saa huutaa stop, pysäyttää kohta-
uksen kulun ja kommentoida. Ko-
keilimme erilaisia vuorovaikutus-
tyylejä, ja purimme yleisön kanssa 
näkemämme. Oikeassa elämässä 
ihmiset kokevat tilanteet hyvin 
subjektiivisesti, mutta tässä pääs-
tään työstämään ongelmaa yrityk-
sen kanssa yleisön toimiessa peilinä. Osallistuja saa erilaisten 
tyylien simuloinnista konkreettisia oivalluksia sen sijaan, että 
hänelle vain sanottaisiin, että tee ensi kerralla toisella tavalla.

Katsaus vuorovaikutukseen
Janssonin väitöskirjassa käsitellään myös yhtiöittämispro-
sessissa ollutta ammattikorkeakoulua, jonka henkilöstöä 
muutos hiersi. Opettajien piti hakea rahoitusta omille pro-
jekteilleen, ja he pitivät tilannetta epäreiluna. Jansson al-
koi pohtia johtoryhmän kanssa, miten esimies voisi edistää 
muutoksen läpimenoa omalla toiminnallaan.

– Haastatteluissa minua kiinnosti tietää, mitkä asiat esi-
mies ja henkilöstö kokivat erityisen vaikeiksi ja mikä ihmisten 
välillä oikeastaan hiersi. Tältä pohjalta kirjoitimme kolmen 
kohtauksen sarjan.

Jansson käsikirjoitti kollegansa kanssa kuvitteellisen or-
ganisaation, jossa oli samanlaisia ongelmia kuin oppilai-
toksessa.

– Yhdessä kohtauksessa oli näyttelijöiden esittämä esi-
mies-alaistilanne, jossa tarkastelimme koko ryhmän kesken 
vuorovaikutusta. Mietimme kohtauksen pohjalta, millä eri 
keinoin hankalaa asiaa voisi käsitellä ja miten asioista voisi 
keskustella rakentavasti.

Janssonin mukaan yleisöstä näkee, miten kehittämisideat 
torpedoidaan ja missä kohtaa keskustelussa lähdetään väärään 
suuntaan. Teatteri mahdollista oppimisen, jossa harjoitte-
lu, epäonnistuminen ja uudelleen yrittäminen on sallittua.

– Uskon kokemukselliseen oppimiseen pänttäämisen 
sijaan. Kun pääsee seuraamaan näyttämöllä esimerkiksi si-
tä, miten esimies käy vaikeita keskusteluja suljettujen ovien 
takana, molemminpuolinen ymmärrys ja tieto lisääntyvät. 
Se on organisaatioille pelkästään hyväksi.

Satu-Mari Jansson ja TheatreWorks
+ Väitellyt kasvatustieteiden tohtoriksi, aiheena  
 teatteri ja draama työn oppimismuotoina.

+ Perusti valmennusyritys TheatreWorksin  
 vuonna 2012 pitkän linjan teatteriammattilaisen  
 Riku Suokkaan kanssa. Käsittelee väitöskirjassaan  
 yrityksen kanssa tekemiään valmennuksia kahden  
 tapauskertomuksen kautta.

+ TheatreWorksin valmennuksissa hyödynnetään  
 teatteria ja draamaa. Käsikirjoitettujen kohtausten  
 avulla työyhteisössä voidaan harjoitella  
 haastavia oikean elämän tilanteita, kuten  
 palautteen vastaanottamista ja antamista.

+ Kaikkien valmennukseen osallistuvien  
 ei tarvitse esiintyä, vaan valmennukset   
 räätälöidään aina ryhmän toiveiden mukaan.

theatreworks.fi

?

LUKIJAN  
TOIVE!

 E
rään amerikkalaistutkimuksen mukaan ihmiset 
työskentelevät mieluiten sellaisen henkilön kanssa, 
jolla on kypsä identiteetti. Tällaisia ihmisiä pide-
tään älykkäinä, sopeutuvaisina ja ymmärtäväisinä. 
Todellisuus on kuitenkin kaukana oppikirjoista: 
psykologisesti eheimmällekin henkilölle sattuu 

välillä huono päivä, ja välillä työkavereista tulee astioita, 
joihin henkilökohtaisen elämän likavedet lasketaan.

Vaikka moni toimii omasta mielestään moitteettomasti, 
ulkopuolisen silmin käytös saattaa näyttää aivan toiselta. Jos 
ihmiset tarkastelisivat käytöstään objektiivisesti, työyhteisön 
arki voisi olla tasapainoisempaa. Tämän on havainnut myös 
Satu-Mari Jansson, joka on juuri väitellyt tohtoriksi teatterin 
ja draaman käytöstä työn oppimismuotoina.

Käytännössä Janssonin ja pitkän linjan teatteriammattilai-
sen Riku Suokkaan yritys TheatreWorks tarjoaa tapauskoh-
taisesti räätälöityjä valmennuksia erilaisille organisaatioille. 
Niissä työelämän aidot tilanteet muutetaan työyhteisöval-
mentajan ja ammattinäyttelijöiden avustuksella eläviksi 
kohtauksiksi.

– Tarkoituksena on, että ihmiset pääsevät seuraamaan 
kohtauksia katsomon puolelta. Silloin oma ja kollegan käy-
tös näyttäytyy uudessa valossa, ja ryhmässä voidaan pohtia, 
miten asiat kannattaisi hoitaa ensi kerralla, Jansson sanoo.

Yleisö on peili
Kyse ei siis ole pelkästä teatterista, vaan tarkoituksena on 
luoda edellytykset pysyvälle muutokselle työyhteisössä. Ja 
muutosta on syntynyt.

Eräs yritysasiakas kaipasi kohennusta henkilöstönsä 
esimiestaitoihin. Jansson aloitti projektin haastatteluilla, 

”Tarkoituksena  
on luoda 
edellytykset 
pysyvälle 
muutokselle 
työyhteisössä.”

TheatreWorksin tiimi. 
Oikealla Satu-Mari 
Jansson.
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Eetikko Antti Kylliäinen pyöräyttää työyhteisön kehittämismallin päälaelleen. 
Epäkohtien puimisen sijaan pitäisi keskittyä positiivisten asioiden vahvistamiseen. 

Kehittämistyön ja ideoinnin tekevät työntekijät, ei johtoryhmä.

TEKSTI JA KUVA HELI KOIVUNIEMI

Hyveet 
purevat työyhteisössä

Antti Kylliäinen 
peräänkuuluttaa 
uudenlaista, rohkeata 
ajattelua työntekoon 
ja palkitsemiseen. 

 M
oni palveluyritys poh-
tii, miten asiakkaille on-
nistutaan tarjoamaan 
unohtumaton koke-
mus. Vaikka tavoitteet 
ovat kirkkaasti mielessä 
ydinjoukolla, ulkoiste-

tun henkilökunnan sitouttaminen koetaan 
haastavaksi. Ulospäin on näytettävä, että ollaan 
yhtä tiimiä, vaikka palkan maksavat eri tahot.

Finlandia-talolla tämä haaste tuli eteen yh-
teistyökumppanien vaihtuessa.

– Oli hienoa huomata, että osa työnteki-
jöistä oli sitoutuneita taloon, ja he halusivat 
jatkaa meillä, toimitusjohtaja Johanna Tolo-
nen kuvailee.

Vuotta aiemmin hyveisiin ja työyhteisöi-
hin perehtynyt Antti Kylliäinen oli soittanut 
Toloselle ja kysynyt, onko talossa hyveasiat 
kunnossa.

Tolosta askarrutti tuolloin, miten hyveet 
liittyvät työyhteisön kehittämiseen.

– Voi hyvänen aika. Ei varmaankaan ole 
kunnossa, hän oli ajatellut.

Kylliäinen ei luovuttanut, vaan soitti uu-
delleen. Hetki oli oikea. Finlandia-talon johto 

päätti rohkeasti kokeilla, löytyisikö hyvepro-
sessista ratkaisu.

Osallistaminen sitouttaa
Hyveistä kertovaa johdantoa kuunteli 50 
työntekijää, ja ajatus hyveistä sytytti heidät.

– Työntekijämme ovat ajattelevaisia ja ym-
märsivät, ettei kyse ole raamatullisesta asiasta, 
vaan länsimaiseen ihmiskäsitykseen pohjautu-
vasta ajattelutavasta; millaisia ihmisiä olemme 
toisillemme, Tolonen sanoo.

Häntä kiehtoi henkilökohtaisesti ajatus 
hyveistä kulttuurin kivijalkana.

– Kun jotain löytyy omasta kulttuuriperin-
teestä, on perusteltua ottaa sellainen käyttöön.

Hyveisiin jo 80-luvulla syventynyt ja niiden 
nykyaikaisista sovellutuksista kirjan kirjoitta-
nut Kylliäinen uskoo, että kysymyksen mitä 
pitäisi tehdä lisäksi olisi välillä hyvä kysyä 
myös minkälaisia pitäisi olla. 

– Jokaisesta talosta löytyy sellaisia hyveitä 
kuin rehellisyys, avoimuus ja luotettavuus. Nii-
tä ei ole vain aina pengottu esiin ja lähdetty 
kehittämään.

Tolonen koki hyveajattelun virkistäväksi. Hän 
oli tottunut siihen, että ongelmat pitää korjata. >

Kuka? 
+ Eetikko, uskonnonfilosofi  
 Antti Kylliäinen

+ Yrittäjä SyFron Oy:ssa, joka  
 tuottaa työyhteisön ja  
 organisaation kehittämiseen  
 tähtääviä hyveprosesseja.

+ Paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen  
 – hyveet työssä ja elämässä.  
 Antti Kylliäinen, Otava, 2012.

Hyveprojektissa keskityttiin vahvuuksiin.
– 80 prosenttia työntekijöistä sanoo, että 

heillä menee hyvin ja 20 prosenttia tarttuu 
epäkohtiin. Aina on lähdetty selvittämään epä-
kohtia. Kun työryhmissä puidaan kehittämis-
päivien aikana epäkohtia, tunnelma on synkkä. 
Herää kysymys, vahvistammeko vahvuuksia vai 
keskitymmekö yksittäisiin ongelmiin?  

Hyveprosessin onnistuminen edellyttää, 
että työntekijä sitoutuu työhönsä ja ottaa työ-
kalut aktiivisesti käyttöönsä.

Vastuullisuus 

Avuliaisuus

Positiivisuus
Innostuneisuus

Yhteenkuuluvuus 

Suvaitsevaisuus 
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Note!
Fair issue.

Kongressi 2017* fair issue 
Evento Awards 2017 finalists

Meeting • Seminar 
Work environment

Ergonomics • Negotiating skills 
Video techniques • Facilities
Everyday life • Telecommuting

Equipment Webinar • Commute 
Lunch • Consulting • Mentoring 

Catering for meetings



 N
eljännesvuosisadan 
taikurin työtä tehnyt 
Martti Vannas tietää, 
että nykyihminen on 
ympäröity toinen tois-
taan koukuttavammilla 

ärsykkeillä. Älypuhelimet, tabletit ja 
sosiaalinen media ovat helpottaneet 
elämää monin tavoin, mutta niissä on 
myös varjopuolensa: maailmasta on 
tullut niin vauhdikas, ettei muisti py-
sy perässä.

Lyhyetkin numerosarjat pitää tar-
kistaa moneen kertaan, uusien tutta-
vuuksien nimet karkaavat päästä ja pe-
räkkäisten palaverien tapahtumapaikat 
menevät keskenään sekaisin. Kertotau-
lut unohtuvat, kun jokaisella on las-
kinohjelma taskussaan. Mikä avuksi?

– Keskity siihen mitä teet. Kun si-
dot seuraavan kerran kengännauhat tai 
laitat ruokaa, ole läsnä, sen sijaan että 
yrittäisit samaan aikaan ratkaista jota-
kin työhön liittyvää ajatusta. Monien 
asioiden yhtäaikainen suorittaminen ei 

nopeuta aivoja, päinvastoin. Moniajo 
on muistamisen vihollinen.

Vannas huomauttaa, että harva osaa 
pukeutuessaan keskittyä vain pukeu-
tumiseen, sillä mieli karkaa heti virik-
keellisempien asioiden pariin. Vannas 
pyrkii itse elämään hetkessä, eli ole-
maan tietoisesti samassa tilassa kehon 
toiminnan kanssa. Kuulostaa melko ze-
niläiseltä ajattelulta. Miten se onnistuu 
kiireiseltä taikurimieheltä?

Puhelin pois!
– Yritän parhaani, mutta harvoin on-
nistun. Kärsin kieltämättä nykyihmi-
selle tutusta rauhattomuuden tun-
teesta. Teemme valtavasti enemmän 
asioita kuin 1800-luvulla tehtiin, ja 
siitä kulttuurista on vaikea poiketa.
Yritän kuitenkin säännöllisesti tehdä 
sitä, etten tee mitään.

Netin ja sosiaalisen median maail-
maan uppoutuminen ei vaikuta ainoas-
taan muistiin, vaan myös sosiaalisiin 
suhteisiin. Vannas on huomannut, että 

TEKSTI MAARET LAUNIS  KUVA VANNAS

Moniajo on 
myrkkyä 
muistille
Kiireessä iskee kiusaus multitaskaamiseen eli monien  
asioiden yhtäaikaiseen suorittamiseen. Lääkärinä ja taikurina 
tunnettu Martti Vannas muistuttaa, että aivot tarvitsevat 
palauttavia tyhjäkäynnin hetkiä toimiakseen tarvittaessa 
täydellä teholla. Jatkuva moniajo rasittaa muistia ja 
keskittymiskykyä, mutta onneksi niitä voi myös kehittää.

puhelimen selaaminen julkisessa tilois-
sa aiheuttaa sosiaalista arkuutta. Face-
bookissa saatetaan laukoa mielipiteitä, 
mutta julkisilla paikoilla suojaudutaan 
muilta ihmisiltä ruudun taakse.

– Monet ihmisen keskeiset taidot, 
kuten päässälaskutaito tai sosiaalinen 
kanssakäyminen ulkoistetaan laitteille. 
Ihmiselle ei ole hyvä elää virtuaalisessa 
karkkikaupassa, jossa kaikkea on koko 
ajan saatavilla. Vaikka tuntisi houkutus-
ta ottaa puhelin esille julkisella paikal-
la, sitä kannattaa toisinaan vastustaa. 
On sääli, jos puhelin rakentaa ihmisen 
ympärille sosiaalisen suojamuurin, ei-
kä vastaantulijaa enää uskalleta katsoa 
silmiin.

Mielikuvat muistin apuna
Takkuavaa muistia voi parantaa – 
muistelemalla ja keskittymällä. Lu-
kemattomia muistikoulutuksia luot-
sannut Vannas neuvoo, että helposti 
unohtuvat numerot ja nimet kannat-
taa liittää mielikuviin. Oman henkilö-
kohtaisen mielikuvajärjestelmän luo-

Martti Vannas
+ Taikuri, muisti- ja yrityskouluttaja.   
 Koulutukseltaan lääkäri.

+ 25 vuotta ensimmäisestä  
 taikurikeikasta.

+ Kiinnostunut muistin ja  
 keskittymiskyvyn kehittämisestä.

+ Neuvo: ”Joskus on hyvä pistää   
 puhelin pois ja katsoa bussissa tai   
 ratikassa vastapäätä istuvaa  
 silmiin.”

+ Evento Awards  -voittaja 2014  
 Esiintyjä/taiteilija-sarjassa.

marttivannas.com

?
minen ottaa aikansa, mutta palvelee 
pitkienkin numerosarjojen muistamis-
ta vaikka lopun ikää.

– Numerojärjestelmän voi luoda esi-
merkiksi niin, että ykkönen on kynttilä, 
kakkonen joutsen, kolmonen omena-
puu, nelonen vasara ja vitonen kumi-
hanska. Sitten näistä symboleista luo-
daan mielikuvia. Luku 52 on minun 
mielessäni kumihanskan sisässä räpis-
televä joutsen.

Myös nimet kannattaa muuttaa mie-
likuviksi. Vannas kehottaa miettimään, 
tarkoittaako uuden tuttavuuden nimi 
jotakin tai muodostaako esimerkiksi 
sukunimi loppusoinnun jonkun toisen 
sanan kanssa.

– Muistisääntöjen tulisi olla tuntei-
siin vetoavia tai humoristisia, koska 
sellaiset jäävät parhaiten mieleen.

Vannas pyytää keksimään minkä ta-
hansa nimen, josta muodostetaan muis-
tisääntö. Kokeillaan Matti Korpelaa.

– Matista tulee mieleen taskumatti, 
ja Korpelasta korpi, metsä. Nyt näen 
mielessäni tyhjän taskumatin lepäämäs-

sä jossain metsän aluskasvillisuuden 
seassa. Kun tämän mielikuvan liittää 
ihmiseen, nimi muistuu takuulla hel-
pommin mieleen.

Minkälaisen muistisäännön sinä 
keksisit tänään ensimmäistä kertaa ta-
paamallesi henkilölle?

”Numerot 
ja nimet 
kannattaa 
liittää 
mielikuviin.”
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Oli kyseessä sitten kesäretki, 

kokous tai työhyvinvointi –päivät… 
 

Strömforsin ruukista Loviisassa 
löydät monipuolisesti kaikkea 
tunnin ajomatkan päässä 
pääkaupunkiseudulta! 
 

Ravintola Ruukinmyllyn 
päiväkokous: 
aamiainen 
lounas 
iltapäiväkahvi 
kokoustilan käyttö 
30,00 eur / hlö 
 

Ruukinmyllyn 
Kesäteatterin 
teatteripaketti: 
teatterilippu 
saaristolaispöytä 
väliaikakahvit ja makea 
48,00 eur / hlö 
 

Majoitusta 
vanhoissa 
työläisasuntoihin 
remontoiduissa 
huoneistoissa sekä 
tunnelmallinen B&B alk. 
30,00 eur / hlö / vrk 
sis. aamiaisen 

Aktiviteettejä: 
seppien taontapajat 
draamaopastukset 
melontaretket 
työkykyä ylläpitävät, 
työhyvinvointi- ja 
työkuntovalmennukset 

 

www.stromforsinruukki.fi     www.lomatahdet.fi    info@lomatahdet.fi 

TEKSTI PEKKA LEIVISKÄ  KUVAT IIDA HOLLMÉN, SARA HORNIG, JUSSI NAHKURI, LAURI ROIVAS JA JONNE SIPPOLA

VIIHDETTÄ 
KISAKÄVIJÖILLE

Lahden MM-kisojen
valmisteluissa pitää 
huomioida sekä viihdettä 
hakevat aikuiset, väliaikoja 
mittaavat hiihtofanit että 
perhepäivää viettämään 
tulleet vieraat.

S
alpausselän kisoja varten on jo 
useamman vuoden ajan selvitet-
ty, mitä paikalle tulevat katsojat 
tarvitsevat. Kisakävijöiltä on ky-
sytty, mitä he kaipaisivat ja miksi 
he tulivat kisoihin. Kaupungilla 

oleskelevilta on taas tiedusteltu, miksi he eivät 
lähteneet kisapaikoille. 

Ensi vuoden MM-kotikisojen lähestyessä 
tarpeiden kartoittaminen on vain tiivistynyt. 
Yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa 
on esimerkiksi järjestetty palvelumuotoilun 
työpajoja, joissa on pyydetty lahtelaisia nuoria, 
aikuisia ja lapsiperheitä testaamaan erilaisia 
palvelukonsepteja.

– Olemme käyttäneet todella paljon ai-
kaa siihen, että olemme tunnistaneet perus-
tarpeiden lisäksi eri asiakasryhmien toiveita 
palveluista. Kaikille kisakävijöille ei riitä, että 
on hiihtokilpailut, makkaraa ja hernekeittoa, 
Lahti 2017 -kisojen tapahtumajohtaja Jesse 
Kiuru kertoo.

Eri tutkimusten avulla on tunnistettu kaik-
kiaan kahdeksan eri kävijäryhmää, joiden tar-
peet ovat hyvin erilaiset.

Noin kolmannes kävijöistä tulee lähinnä ur-
heilun takia. Tässä porukassa on kaksi ryhmää: 

penkkiurheilijat sekä kunto- ja kilpahiihtäjät.
Toinen kolmannes kävijöistä on Kiurun mu-

kaan niin sanottuja aikuisviihtyjiä. Ryhmään 
kuuluvat yli 30-vuotiaat työkaveriporukat sekä 
18–30-vuotiaat kaveriporukat, joiden päämo-
tiivi ei ole urheilun seuraaminen.

Kolmantena isona ryhmänä ovat erilaiset 
lapsiperheet. Mainittujen lisäksi tulevat vielä 
seniorifanien ja nuorten ryhmät.

Palvelut testissä
Useita kävijätutkimusten huomioita oli otet-
tu käyttöön jo tämän vuoden Salpausselän 
kisoissa. Alueen yleiseen ilmeeseen ja kul-
kureitteihin oli panostettu, samoin ruoka- ja 
juomavalikoimaan, joka oli moninkertainen 
aiempiin vuosiin verrattuna.

Eri kävijäryhmille oli myös rakennettu omia 
alueitaan. Perhetapahtumat järjestettiin yh-
dellä alueella, kun toisella juotiin olutta ja 
kuunneltiin rokkia.

Lahden kisaorganisaatiossa on myös tun-
nustettu se, että kaikkea ei välttämättä kan-
nata järjestää itse, jos olemassa on osaavia 
ja uskottavia kumppaneita. Tulevissa MM-
kisoissa ohjelmaa ovat järjestämässä ainakin 
Tangomarkkinat ja YleX. >

Lahti 2017  
numeroina
+ Järjestetään 22.2.–5.3.2017.

+ Lippuja myyty jo yli 30 000.

+ Lipunmyyntitavoite 250 000.

+ Vapaaehtoisia yhteensä jopa 2 500.

+ Budjetti noin 24 miljoonaa euroa.

+ Seitsemännet hiihdon  
 MM-kisat samassa paikassa.

!
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ADVERTISING FORMATS* ADVERTISING RATES

Magazine size: 230 x 297 mm
Raster: 60 lines
Binding: glued
Profile: Coated Fogra39.icc
Copy: ilmoitukset@eventolehti.fi
Please specify name of magazine,  
issue and advertiser.

* Please add 5 mm to advertising material for bleed.
** Please note the glue binding.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

• Evento brings readers and advertisers together. The magazine entices readers with its incisive, useful content, which is still talked about  
 even after reading and leaves the reader wanting more. For advertisers, Evento offers a readership of public sector and corporate decision-makers,  
 who are responsible for and have the power to make purchases and budgets for organising events.

• Evento is a useful professional magazine. A professional magazine is the most effective way to add a journalistic touch to advertising.  
 The periodical is the reader's choice. When holding a magazine, the reader has time and is receptive to the messages being conveyed in the magazine.  
 Evento is perceived as being a source that entertains, generates ideas and provides a wealth of information. 

• Evento's goal is to raise the profile of the event sector and emphasise the importance of meetings as a resource for employees, companies and  
 entire organisations. Evento is a targeted communications channel for professionals.

Evento is a pleasure to read and its design is very attractive.

Tried and true
 Decision-makers

• 82% of the readers make decisions on events.
• 80% make decisions on  
 meeting arrangements.
• 61% make decisions on training arrangements.

49,600 readers 
• 3.1 readers/magazine
• 59% from companies, 38% from the public sector

The magazine is topical, interesting and follows sector trends closely. 
Ideas taken from the magazine are used for work and ads provide useful 
information. Evento is a pleasure to read and its design is very attractive. 
The reader survey was conducted by Tietoykkönen Oy in May 2016.  
For more information on the survey, visit: eventolehti.fi/mediatiedot.
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Fantastinen ilta 
parhaiden parissa  

Evento Awards kokosi Suomen tapahtuma-alan parhaimmiston 
yhteen jo kolmatta kertaa. Ilta Kaapelitehtaalla tarjosi sitä, mitä siltä 

toivottiinkin: uutta ajattelua, rohkeaa heittäytymistä ja upeita efektejä  
– kaiken kaikkiaan loppuun asti mietityn kokonaisuuden. 

T
apahtuman aluksi nautiskeltiin kevyen jutustelun ja ver-
kostoitumisen ohessa Hennessyn cocktaileja ja näppäriä 
cocktailpaloja. Palkintogaalan päräytti mielettömällä 
energiallaan käyntiin rytmiryhmä Takomo. Juontajina 
toimivat ihana lakinainen Elina Koivumäki ja sydän-

tenpysäyttäjäksikin kuvailtu Reuben Kaye. 
Hurmaava Kaye voitti yleisön puolelleen myös laulutaidoillaan. 

Illan aikana kuultiin Australiasta kotoisin olevan miehen dramaat-
tiset tulkinnat kappaleista Land Down Under ja Copacabana.

Palkintojenjaon jälkeen siirryttiin toiseen tilaan jatkamaan ver-
kostoitumista illallisbuffetin äärellä. Innokkaimmat siirtyivät tanssi-
lattialle ja moni otatti myös kuvansa Eventon kanteen Tailorframen 
tarjoamassa valokuvauspalvelussa. Tapahtuma loppui kello yhdeltä, 
mutta jatkoja juhlittiin ravintola Teatterissa pilkkuun saakka. 

TEKSTI ANNE RUOSTETSAARI  KUVAT EERO KOKKO

>

Lue tapahtumaillan  
toteuttaneen  
Sisters Incin  

tunnelmista Eventon 
seuraavasta  
numerosta.

Evento Awards kokosi 
Kaapelitehtaalle 
ennätysyleisön. 

Verkostoitumisillassa 
juhli 530 tapahtuma-

alan vaikuttajaa.

 H
elsingin ja Tallinnan välillä tehdään vuosittain 
yli kahdeksan miljoonaa yhdensuuntaista 
laivamatkaa. Suurimmalle osalle suomalai-
sista matka Viroon tarkoittaa vapaa-aikaa ja 
rentoutumista, mutta yhä enemmän on myös 
niitä, jotka tekevät maassa bisnestä. 

Ja mikseivät tekisi. Virolla pyyhkii taas hyvin, vaikka lama 
sitä vuosikymmenen taitteessa ankarasti kurittikin. Murheen 
alhosta on ponkaistu uuteen nousuun. 

Suomen Tallinnan-suurlähetystön taloudellinen neuvon-
antaja Hannu Arhinmäki kertoo Viron talouskasvun olevan 
Suomen ja Kreikan seurana EU:n häntäpäässä, mutta kansa-
laiset ovat silti tyytyväisiä. 

TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM  KUVAT EAS, EAS/KAUPO KALDA, MAGNUS HEINMETS, TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM JA TALLINN VIIMSI SPA

Viisaat vinkit 
Viron-bisnekseen
Viro on lähellä – vai onko sittenkään? Kysyimme Suomen Tallinnan-suurlähetystön 
asiantuntijoilta, mitä naapureiden kanssa toimiessa kannattaa pitää mielessä.

– Palkat nousevat noin viiden prosentin vuosivauhtia, 
sosiaalietuuksia on nostettu ja sisämarkkinat kasvavat lisään-
tyvän kulutuksen myötä, Arhinmäki luettelee. 

– Kulutusjuhlasta kielivät myös kauppakeskusten suu-
reelliset laajennussuunnitelmat. Esimerkiksi Tallinnan 
Ülemistelle, toisen kauppakeskuksen naapuriin, rakenne-
taan kovalla vauhdilla jopa Kampin keskusta suurempaa 
ostosparatiisia. 

Virallinen virolainen   
Vaikka suomalaiset ja virolaiset ovat veljeskansoina usein 
automaattisesti samalla aallonpituudella, on bisnes- ja tapa-
kulttuurissa silti huomattavia eroja. Siinä missä suomalaiset 

Ruotsin mallin mukaan sinuttelevat, näkyy Virossa vanho-
jen vallanpitäjien, saksalaisten ja venäläisten, vaikutus.

– Muodolliset kohteliaisuudet ovat virolaisille tärkeitä. 
Tuntemattomia teititellään, eikä meiliäkään sovi aloittaa 
moikkaamalla. Vastaanottaja on lugupeetud eli kunnioitettu, 
ja samanlaisella kunnioituksella sähköposti myös päätetään, 
Arhinmäki neuvoo.

Muodollisuus näkyy myös työpaikkojen hierarkkisuudessa.
– Kansainväliset johtajat ovat tuoneet Viroon meikä-

läistä, vapaampaa työpaikkakulttuuria, mutta perinteisesti 
virolainen johtaja on työpaikan hierarkiassa kaikin puolin 
työntekijöidensä yläpuolella. Tämä johtaa pahimmillaan 
työntekijöiden aloitekyvyttömyyteen: mitään ei oikein osata 
tehdä, jollei johtaja käske.

Arhinmäen mukaan kyse on osin sukupolvierosta, joka 
tasaantunee vuosien saatossa.

– Neuvostoaikana ei viitsitty vaivautua, ellei ollut pakko. 
Nyt markkinoilla ovat toiset lait ja yrityskulttuuri on kehit-
tynyt valtavasti, mutta suomalaiselle voi edelleen tulla yllä-
tyksenä, että jonkun täytyy olla isäntä talossa.

Toisaalta Arhinmäki kiittelee virolaisten ketteryyttä ja 
ennakkoluulottomuutta.

– Suomessa pidetään enemmän kiinni vanhasta, ”koska 
aina ennenkin on tehty näin”. Virossa uskalletaan tehdä toisin.

Lupauksista ei kuitenkaan välttämättä pidetä kiinni. Ei 
ilkeyttään, vaan siksi ettei tiedetty luvatunkaan.

– Kun suomalainen lupaa, hän myös tekee. Virossa pelk-
kä suullinen lupaus ei aina tarkoita, että asia todella tulee 
tehdyksi, Arhinmäki toteaa.

– Sopimuksissa käytetään omakätisen allekirjoituksen 

lisäksi usein vielä notaarin vahvistusta tai virolaisen henki-
lökortin mahdollistamaa sähköistä allekirjoitusta. Jälkim-
mäinen onnistuu myös ulkomaalaisille myönnettävällä 
sähköisellä asiointikortilla.

  
Kello käy eri tahtiin
Myös kello voi tehdä Virossa tepposet. Aikakäsitys on siel-
lä joustavampi ja asioita voidaan panna toimeen hyvinkin 
lyhyellä varoajalla.

– Suomalaisille työaika on edelleen pyhä, mutta Virossa 
arjen rajat liukuvat, eikä iltaseitsemältä tai viikonloppuna tu-
leva työhön liittyvä yhteydenotto ole poikkeus. Työpäivä myös 
alkaa myöhemmin ja venyy neljää–viittä pidempään, kertoo 
Tallinnan-lähetystön lehdistöneuvos Hannele Valkeeniemi. 

Suomen Tallinnan-
suurlähetystön 
Hannele Valkeeniemi 
ja Hannu Arhinmäki 
kertoivat Virosta ja 
virolaisista ravintola 
Tuljakissa järjestetyllä 
lehdistölounaalla. 
Molemmilla on  
kokemusta maasta 
jo noin 30 vuoden 
ajalta. 

>
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Double-page spread * * 460 x 297 mm
Full page of text 230 x 297 mm
Full page 2nd cover 230 x 297 mm
Full page back cover 230 x 275 mm
Half page of text – horizontal 230 x 146 mm
Half page of text – vertical 112 x 297 mm
One-third page 75 x 297 mm
Quarter page 93 x 130 mm
One-eighth page 93 x 62 mm
Module 93 x 30 mm

Double-page spread 7,900 €
Full page of text 4,600 €
Full page 2nd cover 4,800 €
Full page back cover 5,500 €
Half page of text – horizontal 3,300 €
Half page of text – vertical 3,300 €
One-third page 2,700 €
Quarter page 2,200 €
One-eighth page 1,600 €
Module 900 €
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Who is Evento's target audience and who reads it? 
Frequently asked questions. Five years have passed, 
during which time Evento has undergone massive changes. 
These changes have come from active learning, insights, 
development and real need. We have two customers:  
the reader and the advertiser. We pay very close attention 
to both. We are a small team, whose strength lies in  
our ability to respond quickly.

Evento's reader survey was completed in the autumn of 
2016. Our readers consider Evento their most important 
source of information, followed by Kauppalehti and 
Google. The survey results are good. They not only bring  
a sense of responsibility, but also inspire us to provide even 
better, more wide-ranging and multidimensional content

Evento is full of energy. We are surrounded by an enormous 
and wide-ranging group of stakeholders, which suggest, 
assist, share and bring together. In many cases, even 
without being asked. A proactive approach to doing things 
and a strong will to succeed are what bring the magazine 
staff and its customers together. We all want to encounter 
someone as a person, face-to-face – it's all about people. 
Evento's primary task is to build networks. This is what 
brings in the money. That is what Evento is for.

Nina Harlin 
Business Director

• sales
• communications
• decision-makers
• marketing
• event organisers
• HR professionals
• office professionals

Readers

38%
from the public sector

59%
from companies

Readers

”It’s all
about

people.”

Google AdWords
Optimisation, reports, analysis 450 € /time.

What is  
Evento for?



IT’S ALL ABOUT 

PEOPLE
eventoawards.fi

Inserts A card, A4-sized insert, brochure, model, taste, price list, customer  
magazine or perhaps a t-shirt? Loose, bound, glued or foiled. We can do it all!

An advertorial is an ad that resembles editorial content. It is a great way  
to tell readers more about services or products and how they can be used.  
It is easy to combine an advertorial with producing a brochure for both  
in-house use and at fairs. Minimum – one spread. Maximum – you decide.  
Text, images, layout – combined or separately. Want to do more?

What else? Cover surfaces, additional surfaces, cover flap, specific 
placements, an advert with a tail – the possibilities are endless!

The partner blogs on the Evento website are very popular! We also publish  
the blogs on our Facebook page. Combined with print materials, they offer  
the advertiser entirely new possibilities. Content which is incisive and  
topical speaks to the customer and is where it should be. Blogs have  
a life of their own and can crop up long into the future. 

Evento offers an active, reliable and fast solution for your marketing 
communications. In addition to the print magazine, take advantage of  
Evento's other channels: social media, newsletters, websites, Evento Date 
and, as added boost, Google AdWords.

Special solutions
The BtoB pages are a regular feature of Evento. An advertisement 
in the directory ensures that information about your company will 
appear in every issue throughout the year.

Sizes starting at 90 x 40 mm, price 1,600 €/year.

BtoB pages

Reach all newsletter subscribers, print magazine readers and 
other potential target segments. 30,000 recipients! 

The newsletter provides a sneak-peek at the coming issue, 
information on Evento Date, club events and the Evento Awards, 
affordable campaign offers and other key information between 
Evento issues. Partner news is also published in the newsletter.

Evento newsletter

78%
Evento reader 

coverage

Larger size, more content.

Book specialised solutions and 
specific placements in advance!

The Woltti Group won two  
award categories in 2016:  
Consumer event and Promotion/Launch.  
Customers: Vattenfall and Wärtsilä.

Evento Awards
Evento Awards reward the event professionals and 
venues recommended by our readers as well as 
the best efforts of events organisers each year.

The awards are presented each year in 13 separate categories. 
A jury of international and Finnish experts chooses the Evento 
Awards winners. New categories are Fairs and Industry influencers.

The Evento Awards reward the best and actively promote  
the importance of encounters between people. The next Awards 
ceremony will be held on 4 April 2017. Everyone is welcome  
to join in the celebrations!

What could possibly be better than this? We are actively seeking  
new partners for our Evento Awards collaborations. Shall we talk?

Award categories
• Company event
• Personnel event
• Consumer event
• Promotion/Launch
• Fairs

Readers
• Small event venue
• Large event venue
• Accommodation
• Catering company
• Restaurant/Café
• Speaker/Trainer
• Performer/Artist
• Industry mover  
 and shaker

New category!

New category!


