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● Kokousmatkat Viking Linen lai-
voilla ovat jopa lisääntyneet vuoteen
2004 verrattuna. Punaisilla laivoilla
matkusti viime vuonna noin  200 000
kokousasiakasta.

- Kaikista Suomessa järjestettävistä
kokouksista suurin osa järjestetään
yrityksen omissa tiloissa ja vain pieni
osa ulkopuolisissa tiloissa. Kun tuote
on kunnossa, riittää asiakkaita niin ho-
telleille kuin laivoillekin, sanoo Vi-
king Linen asiakkuusjohtaja Annette
Ekström-Lindholm.

- Peruskokouspaketteihin räätä-
löidään usein lisäohjelmaa asiakkaan
toiveiden mukaan. Kokousten maus-
teena suosittuja ovat muun muassa
oluenmaistajaiset, privaattikaraoke ja
opastettu ostoskierros Tukholman eri-
koisliikkeissä, Ekström-Lindholm sa-
noo.

- Tällä hetkellä suosituimpia ovat
päivän piknik-kokoukset Turusta. Suu-
ren suosion ovat saavuttaneet myös
Helsinki-Tukholma –reitin kokoukset
ja hotellikokoukset Tallinnassa.

Kokousta jatketaan 
usein maissa

Tallinkilla kokousmatkailijoiden mää-
rä on pysytellyt vuositasolla noin 100
000:ssa. 

- Muita varustamoja pahempia kil-
pailijoita ovat kotimaan kokouspaikat,
Tallinkin myyntipäällikkö Jukka Sil-
tala myöntää.

- Tallinnan ja ja muiden Baltian
maiden kaupunkien panostaminen ko-

kousasiakkaisiin on kuitenkin hyödyt-
tänyt myös meitä. Kokousmatkaan yh-
distetään usein kokoukset sekä laival-
la että maissa. Myös Tallinkilla pa-
nostetaan oheisohjelmaan. - Yön yli
kestävällä kokousmatkalla toiset ha-
luavat maissa vaikka pelata curlingia,
toiset hemmotella itseään kauneushoi-
tolassa.

Tallink tuo 10. toukokuuta Helsin-
gin ja Tallinnan väliseen vesiliiken-
teeseen uuden risteilyaluksen, Gala-
xyn.

– Galaxylla on yhä enemmän ja
isompia kokoustiloja, kokoustilat on
myös siirretty tulokannelle, Siltala
kertoo.

Laivakokouksesta 
ei luisteta

- Kokousmatkalle lähdetään ensisijai-
sesti tekemään työtä, eli puitteiden
työnteolle tulee olla kunnossa. Ko-
kousristeilyt perinteisillä reiteillä Hel-
singistä ja Turusta Tukholmaan hou-
kuttelevat edelleen. Baltian kokous-
matkustus kiinnostaa myös, sanoo Sil-
ja Linen yritysmyynnin myyntijohtaja
Juha Saloranta.

- Majoituksen, ruokailun ja ko-
kouksen on sujuttava hyvin. Kokous-
risteilyillä ei tarvitse erikseen miettiä
työntekijöiden viihdyttämistä, koska
ohjelma tulee laivayhtiön puolesta,
Saloranta sanoo.

Siljalla matkusti vuonna 2005 kaik-
kiaan 200 000 kokousmatkustajaa.
Helsingin linjan laivoilla uutta ovat
muun muassa VIP-tason kokoushuo-
ne, business corner nettiyhteyksineen
ja elokuvateatteri auditoriokäyttöön.
Events-oheispalvelut ovat myös uu-
distuneet, tarjolla kokouspäivän päät-
teeksi on muun muassa Texas
Hold’em pokeriturnausta, kasinokou-
lua ja askelmittarikoulua.

- Kun kysyy asiakkailta laivako-
kouksen etuja, yksi yleisimmistä vas-
tauksista on, että laivakokouksen osal-
listujat eivät pääse luistamaan ko-
kouksesta omiin töihinsä tai muihin
kiireisiin. Laivoilla voi järjestää yh-
den työpäivän kestävän tehokokouk-
sen tai varata työskentelyyn ja iloiseen
yhdessäoloon jopa kolme kokonaista
työpäivää, sanoo Juha Saloranta.

Teksti Timo Kiiski

Laivakokouksen yksi valteista on yhä
tax free –myynti. Ja vaikka Ruotsi ja
Tallinna ovatkin naapurissa, niin sii-
tä huolimatta laivalla kokousteleva
tuntee pääsevänsä ulkomaille.

Varustamot panostavat aktiviteetteihin

Hotellitarjonta ei horjuta
laivakokousten suosiota

Vaikka Tallinna ja Ruotsi
ovatkin naapurissa, niin
yhä kokousväki kokee
pääsevänsä risteilyllä ul-
komaanmatkalle.

Monipuolisesta bailubändistä käy erityises-
ti yritysjuhlien supersuosikki Jean S.

- Suosittu bailubändi on myös V.O.X, joka
esiintyy myös nimellä Vesa Oksanen & Fanta-
sy Band, Pensola kehuu. - Porukka esiintyy
V.O.X.ina, kun sen pitää taipua bailubändiksi
ja tuolla toisella nimellä, kun se soittaa tanssi-
musiikkia. Tällöin sama bändi toteuttaa al-
kuillan perinteisemmän ja myöhemmän bile-
osuuden.

V.O.Xin erinomaisuutta Pensola kehuu eri-
tyisesti siksi, että yhtye on sisäistänyt yritysti-
laisuuksien erityisvaatimukset. Yritysjuhlissa
kaikki ei mene aina käsikirjoituksen mukaan,
myös esiintyjiltä vaaditaan kykyä joustaa yl-
lättävissäkin tilanteissa.

Tuntematonkin
koomikko kelpaa

Sisältöön panostamista on myös Krisse Salmi-
sen ja Andre Wickströmin kaltaisten Stand Up
–koomikoiden kova kysyntä.

- Stand Up –koomikon ei välttämättä tarvit-
se olla edes kuuluisa, Pensola sanoo. – Meillä
on kymmenkunta Krisse Salmista ja Andre
Wickströmiä vähemmän tunnettuja nimiä, joi-
den erinomaisuudesta viidakkorumpu on te-
hokkaasti vienyt viestiä kentälle. 

Tällaisia Stand-up –koomikkoja ovat muun
muassa Pekka Jalava, Lotta Backlund ja Ilari
Johansson.

- Näitä televisiosta tuttuja on myös vaikea
saada esiintymään heidän täysien keikkaka-
lenteriensa takia, Pensola muistuttaa.

Suosittuja show-miehiä ovat myös televi-
siosta tutun Team Ahman Taneli Mäkelä ja
Pirkka-Pekka Petelius. 

- Taneli ja Pirkka-Pekka näkevät vaivaa teh-
däkseen juuri tilaajayritykselle mieleisen oh-
jelman. He ottavat selvää yrityksestä ja kir-
joittavat käsikirjoitukseen nimenomaan tilai-
suuden järjestäjästä kertovan osuuden, Penso-
la selittää Team Ahman suosion syitä.

Popedakin
kelpaa firmoille

Vielä 1970-luvulla yritykset olivat Pensolan

mukaan paljon nykyistä konservatiivisempia
artistivalinnoissaan.

- Esiintyjissä panostettiin hyvin paljon klas-
siseen puoleen. Ja jos kevyen musiikin puolel-
ta kaivattiin viihdyttäjää, valinta osui yleensä
perinteiseen iskelmäartistiin, Pensola muiste-
lee.

- Nykyään iskelmätähden täytyy olla oman
sarjansa ikoni ollakseen haluttu esiintyjä yri-
tysten tilaisuuksiin. Tällaisia ikoneja ovat esi-
merkiksi Kari Tapio ja Paula Koivuniemi.

Muuten suunta on enemmän pop- ja rock
–painotteinen. Popahtavia suosikkeja ovat An-

na Eriksson ja Virve Rosti, Freeman & Men-
neisyyden Vangit, rock-puolelta kelpaavat
vaikkapa Popeda ja Osmo’s Cosmos.

- Moni 1980-luvulla nuoruutensa elänyt on
tänä päivänä päättävässä asemassa. Siksi hei-
dän nuoruutensa suosikeille noilta ajoilta, ku-
ten juuri Popedalle ja Dingolle, riittää kysyn-
tää, Pensola sanoo.

- Popeda kuvastaa hyvin aikojen muuttu-
mista. Tänä päivänä sen saattaa tilata esiinty-
jäksi mennen tullen yritys, jonka vieraaksi si-
tä vielä 1980-luvulla ei olisi voinut ajatella-
kaan, Pensola naurahtaa.

Hyvä viihde kruunaa yritysjuhlan

Stand up –koomikot
halutuimpia tähtiä

Yritykset panostavat juhlia järjestäessään
yhä enemmän laadukkaaseen viihteeseen.
Erityisen kysyttyjä vieraita ovat tänä päivä-
nä Krisse Salminen ja suuri joukko uusia ky-
kyjä.

● Suomen suurimman ohjelmatoimiston Polarartistit Oy:n toi-
mitusjohtaja Ilkka Pensola on seurannut yritysjuhlien ohjel-
matrendejä 1970-luvulta saakka. 

- 1980-luvun nousukaudella yritykset panostivat juhlissaan
tähtivieraisiin. Sitten tuli 1990-luvun alun lama ja satsaukset
pienenivät. Ja kun lamasta selvittiin, on näihin päiviin saakka
jatkunut noususuhdanne näkynyt jälleen myös panostuksena
yritysjuhlien esiintyjiin, Pensola sanoo.

Nyt ohjelmalta
halutaan sisältöä

Uutta on kuitenkin se, että yritykset haluavat ohjelmalta tä-
nään myös sisältöä. Ennen keskityttiin ruoan ja viinan tarjoa-
miseen, artistit tilattiin taustalle viihdyttämään. Tänään monen
superluokan esiintyjän näkeminen yritysjuhlissa on asiakkail-
lekin iso asia. 

- Hyvin yleistä on, että alkuillasta lavalle nousee artisti, jon-
ka vanhempikin kuulijakunta hyvin tuntee. Ja kun ilta etenee ja
vanhempi yleisö poistuu paikalta, tai intoutuu bilettämään, nou-
see lavalle bailubändi nuorempien vieraiden iloksi, Pensola
kertoo.

Teksti Timo Kiiski • Kuvat Polarartistit

Myös artistipuolella ennakkoluulot yritysti-
laisuuksia kohtaan ovat historiaa. -Vielä
1980-luvulla rokkarit saattoivat vierastaa
yritystilaisuuksia, sanoo Ilkka Pensola oh-
jelmatoimisto Polarartisteista.

Naisiksi laittautuvat miesviihdyttäjät, drag-
taiteilijat, ovat Stand Up –koomikkojen ta-
voin kysyttyjä vieraita. Pola Ivanka on Suo-
men tunnetuimpia ja kysytyimpiä dragtai-
teilijoita.

Puhtaat iskelmäartistit eivät enää kovin pal-
jon kiinnosta yrityksiä. Kari Tapio kuitenkin
on jo tietyllä tavalla iskelmätaivaan ikone-
ja, jonka firmojen nuorempikin väki haluaa
nähdä.

Suurista orkestereista Jean S. on ehkä 
yritysjuhlien kysytyin viihdyttäjä. 

Krisse Salminen on jo niin kysytty vieras
firmojen juhliin, että hänen saamisensa
voi onnistua vasta pitemmän odottelun 
jälkeen. 


