
RAHAT JA HENKI

Mandatum

5  Pääkirjoitus

6–7  Ja valkeus tuli

8–13  KAUNIIT JA ROHKEAT
16–19  Hyvän tekijät

20–21

22–23 
24–27 MAHDOLLISUUKSIEN 

MARKKINAT
28 
30–32  Perinteet takaavat 

33  Hallitusti 

34–37 TÄSTÄ MENNÄÄN LÄPI
40–42
43–45
46–47
49–51
52–57 APULANTA LIITURAIDOISSA
58–59

60–63  Sovussa luonnon kanssa

64–67 

KEVÄT  1/2010 







Toimitus: Conexio
Töölönkatu 3 A. www.conexio.fi . mandatumlife@conexio.fi Jenni Salo, puh. 050 542 2332Maarit Aarrekangas, puh. 050 357 3933Markku Vänskä, puh. 050 553 5082

S
IS

Ä
LL

YS
LU

ET
T

EL
O

5  Pääkirjoitus

6–7  Ja valkeus tuli

8–13  Kauniit ja Rohkeat 
16–19  Hyvän tekijät

20–21  Katse riskienhallinnassa, 

huomio kassavirrassa

22–23  Rahasta ja hengestä

24–27  Mahdollisuuksien markkinat
28  Tieto, taito ja tunneäly

30–32  Perinteet takaavat 

salkunhoidon läpinäkyvyyden

33  Hallitusti 

 – Stig Gustavsonin kolumni

34–37  Tästä mennään läpi
40–42  Asiakaspalvelu on taitolaji

43–45  Palvelukseen halutaan − avatar

46–47 Elämän unelmakvartaali

49–51  Vedessä olemme vapaita

52–57  Apulanta liituraidoissa
58–59  Amuletit ja talismaanit 

 − taika piilee tarinassa

60–63  Sovussa luonnon kanssa

64–67  Roope Kakko: Usko omiin 

kykyihin vie huipulle

Julkaisija: Mandatum Life

Bulevardi 56, 00120 Helsinki. puh. 010 515 225. www.mandatumlife.fi 

Päätoimittaja: Niina Riihelä. puh. 010 516 7322
niina.riihela@mandatumlife.fi 

ISSN-L 1798-4408

ISSN 1798-4408

Taitto: Johnny Lonka, puh: 0400 702 825 

lonka.johnny@gmail.com

Paino: Forssan Kirjapaino Oy

Paperi: kansi Galerie Art Gloss 250 g

sisus My Brite Gloss 90 g

Kannen kuva: Michael Aston

Sisällysluettelo & toimitus

Joanna Sinclair, puh. 040 838 0144

4



Jokainen on oman onnensa seppä, sanotaan. 
Sanonta ei kuitenkaan kerro, mitä onni on. Se vain 

muistuttaa, että sepällä on vapaus takoa onnesta 
omannäköisensä – ja vastuu työnsä tuloksesta. 

OTA YHTEYTTÄ – www.mandatumlife.fi 

Asiakaspalvelu: 0200 31100 (pvm/mpm) ma-to klo 8-19 ja pe klo 8-17,
korvausasiat ma-pe klo 8-17

Varainhoitopalvelut ja sijoitusratkaisut: 0200 31150 (pvm/mpm) arkisin klo 9-17
varainhoito@mandatumlife.fi 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Käyntiosoite: Bulevardi 56, 00100 Helsinki

Postiosoite: PL 627, 00101 HELSINKI
Puhelin: 010 515 225. Y-tunnus 0641130-2

PÄÄKIRJOITUS Risto Honkanen



Usko siirtää tuntureita

Yhtenä rintamana

Parasta palvelua asiakkaalle

Kaikki lähtee 
uskalluksesta. 

Levin huima kehitys hämmentää. 
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 joka toinen asiakas 
tulisi Leville Suomen 
ulkopuolelta.”
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Kirsi Nuotto Päivi Castrén Mikael Frisk
 Tarja Tyni



kauneimmat
rohkeimmat, tulevaisuuden 

menest yksen. 

Kauniit
Henkilöst öjohtajat rohkaisevat avoimuuteen 

lahjakkuuksien tunnist amisessa

TEKSTI  KUVAT Michael Aston



Työnantajamielikuva syntyy talon sisällä

Persoona vaikuttaa

Lahjakkuus tuo lahjakkuutta

 
Se on raakaa duunia 

ja johtamista.”

KAUNIIT & ROHKEAT



Erilaisuutta pitää 

rohkeasti sietää Lahjat kiertoon



Horisontaalinen ura

Työpaikan vaihto ei ole pahasta

Johdonmukaisuutta palkitsemiseen

KAUNIIT & ROHKEAT



Henkilökohtaiset 

ominaisuudet vieläkin 

tabu

lisää lahjakkuuksia.” 

Kauniit



Lue lisää: if.fi  tai soita 010 19 15 00

Yritysten ja yrittäjien tarpeet ovat yksilöllisiä. Siksi on tärkeää valita kumppaniksi va-
kuutusyhtiö, joka todella tuntee toimialasi riskit. Saat heti käyttöösi parhaimmat asi-
antuntijat sekä laajan kokemuksemme riskienhallinnasta. Valitse oikea kumppani, me 
valitsemme yrityksellesi oikeat vakuutukset. 



yritysvakuutukset

Ole huoletta. Me autamme.

rään tamperelaisen yri-

tyksen työkykykampanja 

innosti 35-vuotiaan Si-

mon vuosien tauon jälkeen 

lenkkipolulle. Ilman sen 

kummempaa kaatumista va-

sen polvi alkoi oirehtia erään 

lenkin jälkeen ja Simon piti 

hakeutua lääkäriin. Jatkotut-

kimuksia varten polvesta 

otettiin  heti MRI-kuvat. Yri-

tys oli ottanut edellissyksynä 

Ifi n tarjoaman sairaanhoito-

vakuutuksen. Lääkärikäynnin jälkeen 

Simo täyttikin osoitteessa www.if.fi /

internetplus korvaushakemuksen. 

Näin hoitoprosessi selkeytyi, nopeu-

tui ja Simon polvi saatiin 

kuntoon ilman turhaa jonot-

tamista.

- Ilman kyseistä vakuutusta 

hoito olisi pitkittynyt huo-

mattavasti. Simon työpanok-

sen puuttuminen olisi myös 

myöhästyttänyt fi rman  pro-

jekteja ja maksanut työnan-

tajalle yli 30 000 euroa, Ifi n 

myyntipäällikkö Jani Karhu 

kertoo. Henkilöstön sairaan-

hoitovakuutus ei estä sinua 

tai työntekijöitäsi  sairastumasta, mut-

ta hoitoon pääsyn odotusaikoja voi-

daan lyhentää ja työhön paluuta no-

peuttaa.

“Vakuutuksemme 
sekä motivoi 
työntekijöitä että 
hyödyttää myös 
yritystä,” Jani Karhu 
sanoo.

”Simon iltalenkki meinasi
pilata työnantajan syksyn.”
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Henkivakuutus Itämerelle

Ilkka Herlin on puhunut maailman saastuneimman meren puolesta 
parikymmentä vuotta. ”1990-luvulla sitä pidettiin outona. Nykyään yritykset 
ymmärtävät, että hyvinvoiva ympäristö on myös menestyvän liiketoiminnan edellytys.” 



Pelastakaa Lapset ry:n Hanna Markku-
la-Kivisillan ei tarvitse aamuisin etsiä 
motivaatiota työhönsä. ”Vaikka välillä 
kuulee hurjia tarinoita, kuulee myös, 
kuinka ratkaisevasti lapsen elämä on 
muuttunut esimerkiksi tukiperhees-
sä viikonloppuisin vietetyn tavallisen 
yhdessäolon ansiosta.” 

HYVÄN TEKIJÄT

Läsnä lapselle

Ensihoitoa 

ilmateitse



”Kaikki tavat auttaa ovat yhtä tärkei-
tä. Merkitystä on sillä, että ihmiset ha-
luavat auttaa toisiaan”, tiivistää SPR:n 
pääsihteeri Kristiina Kumpula järjestön-
sä tavoitteen. 

Apua ihmiseltä ihmiselle

Medi-Helin perustivat alun perin yksityi-
set, Yhdysvalloista ensihoito-oppinsa ha-
keneet lääkärit. ”Nyt lääkärihelikopteritoi-
mintaa pidetään itsestään selvänä osana 
kentällä annettavaa ensihoitoa”, Risto Man-
ninen iloitsee.



riskienhallinnan uudelleenarviointi, 
kassavirran optimointi huolellinen sijoituskohdevalinta.

Säätiöt arvostavat kassavirtaa

”Oman sijoitussalkkumme kautta ymmärrämme sijoittajan maailmaa aika 
tarkasti, sillä olemme samassa veneessä”, sanoo yhteisöasiakkaiden 
varainhoitoon erikoistunut Carl-Richard Lundell. Kollega Ritva Remeksellä 
on vankka kokemus kuntien, seurakuntien ja liittojen varainhoidosta.
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Vastuun ja riskin liitto

Arvon säilyttäminen on arvo 

Onnistuneen varainhoidon 

edellytykset

riskiä ei oteta liian 
vähän 



Sampo Life selätti 
haasteellisen sijoitusvuoden

Baltian tytäryhtiömme Sampo Life onnistui vuonna 
2009 kansantalouden merkittävästä heikentymises-
tä huolimatta uimaan vastavirtaan: sijoitusvuodes-
ta tuli onnistunut, sillä Sampo Life pystyi tarjoamaan 
asiakkailleen vaikeaan taloustilanteeseen sopivia rat-
kaisuja.

− Uusi toimintastrategiamme ja yhteistyö emo-
yhtiömme Varainhoito ja Sijoitusratkaisut -yksikön 
kanssa on tuottanut asiakkaillemme aitoa euromää-
räistä tulosta. Hyvänä käytännön erimerkkinä on 
Korkosalkku, joka on tarjonnut sijoittajille vaikeina ai-
koina vakautta ja tuottoa. Sen avulla sijoittajat ovat 
suojanneet sijoituksensa mahdolliselta Baltian va-
luutoiden devalvaatiolta. Tämän hetkisessä matalan 
koron ympäristössä Korkosalkun tuotto ja tuottonä-
kymät ovat hyvin houkuttelevat esimerkiksi verrat-
tuna vaikkapa eurotalletusten korkotasoon, sanoo 
varainhoidon johtaja Paul Lukka Sampo Lifesta. 

Helsinki–Tallinna 
Racelle UUSI NIMI

Mandatum Life ja Suomen 
suurinta avomeripurjeh-
duskilpailua järjestävä Koi-
vusaaren pursiseura ryhty-
vät yhteistyöhön. Elokuus-
sa jo 18. kerran purjehdit-
tava Helsinki–Tallinna Race 
kantaa jatkossa nimeä 
Mandatum Life Helsinki–
Tallinna Race. 

Suositussa ja jännittäväs-
sä yöpurjehduksessa kisail-
laan nauttien samalla mu-
kavasta retkestä Tallinnaan. 
Lähtö tapahtuu perjantai-il-
tana 20.8. Helsingin edustal-
ta, ja parisensataa venekun-
taa saapuu maaliin Piritan sa-
tamaan seuraavana aamuna.

Mandatum Life Helsinki–
Tallinna Racen suojelijoiksi 
pyydetään edellisvuoden ta-
paan Helsingin kaupunginjoh-
taja Jussi Pajunen ja Tallinnan 
kaupunginjohtaja Edgar Savi-
saar. Tärkeä osa kilpailun tra-
ditiota on sekä virolaisten et-
tä suomalaisten kilpailijoiden 
lahjoitus Tallinnan lastensai-
raalalle. 

Historian PARAS TULOS

Mandatum Life menestyi vuonna 2009 erinomai-
sesti sekä kannattavuudella että kasvulla mitaten. 

− Monella tapaa erittäin vaikean vuoden 2008 
jälkeen vuosi 2009 osoittautui huomattavasti en-
nustettua paremmaksi. Sijoitustoiminnan onnis-
tumisen myötä yhtiön vakavaraisuus on palautu-
nut tasolle, jolla se oli ennen fi nanssikriisin puh-
keamista. Saavutus on poikkeuksellinen, koska 
vakavaraisuusaseman palauttaminen aiemmalle 
tasolle on ollut mahdollista ilman omistajan lisä-
pääomitusta. Myynnin osalta vuonna 2008 aloite-
tut panostukset mahdollistivat maksutulon nou-
sun uudelle tasolle. Yhtiö jatkaa myynnin osal-
ta valituilla painopistealueilla. Odotamme vuoden 
2010 maksutulon jatkavan edelleen kasvuaan, 
kommentoi toimitusjohtaja Petri Niemisvirta.

Avainluvut 2009
Maksutulo, omalla vastuulla: 803 milj. € (529)
Tulos ennen veroja: 121 milj. € (140)
Oman pääoman tuotto: 97,6 % (-68,8)
Liikekustannussuhde: 111,0 % (113,1)
Vakavaraisuusaste: 18,5 % (7,9)
Sijoitustoiminnan tuotto: 16,8 % (-7,8 %)
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Oulu, Turku, Tampere 
ja Jyväskylä saavat OMAT 
VARAINHOITAJANSA

Palvelujen kasvavan kysyn-
nän myötä joukkoomme on 
liittynyt uusia, kokeneita va-

rainhoitajia Oulussa, Turussa, Tam-
pereella ja Jyväskylässä. Manda-
tum Lifen Varainhoito ja Sijoitusrat-
kaisut -yksikössä työskentelee täl-
lä hetkellä noin 50 sijoittamisen ja 
varainhoidon ammattilaista. 

− Nimitykset ovat jälleen yksi as-
kel tiellämme johtavaksi suomalai-
seksi varainhoidon palveluntarjo-
ajaksi. Jatkamme organisaatiom-
me vahvistamista samassa rytmissä 
asiakkaidemme tarpeiden kanssa 
myös jatkossa, sanoo Varainhoito 
ja Sijoitusratkaisut -yksikön johta-
ja Janne Saarikko.

ROOPE KAKKO ja 
Mandatum Life yhteistyöhön 

Mandatum Life on solminut sponsorisopimuksen 
golfari Roope Kakon kanssa. Pääyhteistyökump-
panina yhtiömme haluaa olla mukana mahdollis-
tamassa nuoren ja lahjakkaan Kakon matkaa gol-
fi n huipulle. Sopimus on vähintään kaksivuotinen. 

– Mandatum Lifen merkitys on valtava, koska 
sen tarjoama tuki mahdollistaa minulle täydelli-
sen sitoutumisen asettamieni tavoitteiden saavut-
tamiseen. Koen saavani yhteistyöstä myös suuren 
määrän itseluottamusta omiin peleihini ja arvok-
kaita neuvoja sijoittamiseen, sanoo Roope Kakko. 

– Meitä molempia yhdistää vahva näyttö omassa 
lajissa, rohkeus ja voitontahto. Arvostamme sitä, että 
uskoo itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Näemme Roo-
pe Kakon yhtenä suomalaisen golfi n tulevaisuuden 
huipuista, sanoo Mandatum Lifen markkinoinnista ja 
viestinnästä vastaava johtaja Niina Riihelä.

SALKKUTOHTORI 
ottaa vastaan verkossa

Salkkutohtori kertoo tuoreet näkemykset markkinati-
lanteesta ja antaa konkreettiset suositukset sijoittami-
seen. Verkkopalveluun kirjautuneet voivat kysyä vinkkejä 
omaan salkkuunsa suorassa lähetyksessä.

Salkkutohtorin verkkovastaanotto on joka toinen tiistai 
klo 10. Viimeisimmän lähetyksen voi katsoa myös osoit-
teessa www.mandatumlife.fi /salkkutohtori

Asiakkaamme valitsivat vuoden-
vaihteessa 2009 omaa sydäntään 
lähinnä olevan kansalaisjärjestön 
yhteistä joululahjoitustamme 
varten. Yhtiö lahjoitti joululahjoihin 
ja -tervehdyksiin varatut rahat 
asiakkaiden toivomassa 
suhteessa seuraavasti:

Pelastakaa Lapset 45 %
Medi-Heli 27 %
BSAG 16 %
SPR 12 %

10 000 euroa 
HYVÄÄN 
TARKOITUKSEEN

RAHASTA JA HENGESTÄ



Intian Kiinan
Itämeren 

alueen, kauppapartnerien Venäjän

Rakenteellinen murros
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Kolmiodraama

Kiina ohitti Japanin suurimpana Yhdysvaltojen valtion obligaatioiden 
sijoittajana syksyllä 2008. Keskinäinen riippuvuussuhde on liki symbioottinen 
ja taloudellisesti ongelmallinen, mutta poliittisesti se rohkaisee vakauteen.

Talouden taantuma on Steinbockin mukaan kiihdyttänyt 
maailmantalouden rakenteellista muutosta. Historiallinen 
vastakkainasettelu vähenee, kun BRIC-taloudet, Brasilia, 
Intia, Kiina ja Venäjä ovat integroitumassa mukaan.

Washington näkee Intian partnerina, jonka nousua 
supervallaksi se myös tukee. Sen sijaan Kiina koetaan 
niin partnerina kuin kilpailijanakin.
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Keskinäinen kauppa kasvaa

Suomi reagoi liian hitaasti

Winning Across Glo-
bal Markets

Mallia Aasian avoimista talouksista

MAHDOLLISUUKSIEN MARKKINAT

maailma on erinäköinen.”
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Lähteet: Haver Analytics, Maailmanpankki

Kiinan elvytysohjelma tukee myös 
lähialueen talouksien vientiä
Viennin arvo ($), kausivaihteluin korjatut prosentuaali-
set muutokset vuositasolla.

Kiinan 
tuonti

Itä-Aasian 
NIE-maiden 
vienti

Kehittyvien 
Itä-Aasian 
maiden 
vienti



Vihreä klusteri antaa odottaa itseään

Taiwanin kauppa Manner-Kii-
naan on säilynyt vahvasti yli-
jäämäisenä viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Taiwan vie 
pääasiassa elektronisia ja op-
tisia laitteita sekä muoviteolli-
suuden tuotteita. Monet taiwa-
nilaisvalmistajat ovat siirtäneet 
tuotantoaan Manner-Kiinan 
puolelle, mikä on johtanut 
myös korkeamman jalostusas-
teen tuotteiden tuontiin. Vuon-
na 2009 kaupan volyymi laski 
noin neljänneksen, mutta tuon-
nin ja viennin suhde on säily-
nyt suunnilleen samana.
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Kehittyvä 
Itä-Aasia

Kiina Itä-Aasia
ilman Kiinaa

NIE.maat

2008        2009        2010        2011 

Itä-Aasia jatkaa nousu-uralla 2010–11
BKT:n prosentuaalinen kasvu

Lähde: Maailmanpankki

Venäjä  koko suuri Itämeren alue.”

Taiwanin vienti ja tuonti Manner-Kiinaan
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Vuosi Kokonaiskauppa Vienti  Tuonti  Yli-/alijäämä
        
 Summa ($) Muutos % Summa ($) Muutos % Summa ($) Muutos % Summa ($) Muutos %
2001 31,510.4 -6,4 25,607.4 -6,7 5,903.0 -5,2 19,704.4 -7,1
2002 39,497.4 25,3 31,528.8 23,1 7,968.6 35,0 23,560.2 19,6
2003 49,310.6 24,8 38,292.7 21,5 11,017.9 3,3 27,274.8 15,8
2004 65,722.7 33,3 48,930.4 27,8 16,792.3 52,4 32,138.1 17,8
2005 76,365.2 16,2 56,271.5 15,0 20,093.7 19,7 36,177.8 12,6
2006 88,115.5 15,4   63,332.4 12,5 24,783.1 23,3 38,549.3 6,6
2007 102,260.9 16,1 74,245.9 17,2 28,015.0 13,0 46,230.9 19,9
2008 105,369.1 3,0 73,977.8 - 0,4 31,391.3 12,1 42,586.5 -7,9



Puhelahjat, vakuuttavuus, luontainen charmi.
 pelkkä luonnonlahjakkuus?

Hallitse käytöksesi

Kuuntele aktiivisesti

Älä yleistä

Ben Nothnagel opastaa organisaatioita neu-
vottelun taidossa. Hänet valittiin Helsingin 
Kauppakorkeakoulun HSE Executive Edu-
cation -koulutuskeskuksen vuoden 2009 
kouluttajaksi.

Tee kotiläksysi: selvitä faktat ja neu-
vottelukumppanin taustat huolella.
Kiteytä tarkasti oma tavoitteesi 
neuvottelussa.
Tiedosta oman käytöksesi kaavat: 
miksi toimit tietyllä tavalla, esimer-
kiksi vaikenemalla, tietyissä tilanteis-
sa? Tunnistamalla toimintamallisi voit 
muokata niitä harjoittelemalla.
Kuuntele, kuuntele, kuuntele – ja 
tarkkaile neuvottelukumppania-
si. Pyri ymmärtämään hänen mo-
tiivinsa ja tavoitteensa. Älä kuiten-
kaan rynnistä johtopäätöksiin!
Muokkaa käytöstäsi neuvottelu-
kumppanisi mukaan.
Älä sorru kulttuuria koskeviin yleis-
tyksiin, vaan tarkkaile neuvottelu-
kumppanisi käytöstä.
Ole tarvittaessa itsepäinen. Opette-
le antamaan myös periksi. 

Neuvottelijalle:
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”Tapamme toimia markkinoilla on johtanut siihen, että niin osake- kuin 
korkopuolenkin tuotteidemme huonoimmat kuukaudet ovat vertailuryhmänsä 
menestyksekkäimpiä. Juuri tätä asiakas haluaa”, sanoo tammikuusta lähtien 

Mandatum Lifen salkunhoidosta vastannut Juhani Lehtonen.



Juhani Lehtonen

Kurinalaisuus kunniassa 
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Perinteet uuden siemenenä

TUULEN JA 
TAKTIIKAN YHTEISPELIÄ

Juhani Lehtonen hyödyntää sijoi-
tusmaailmasta saamaansa pitkää 
kokemusta myös vapaa-ajan har-
rastuksensa, Melges-kilpapurjeh-
duksen, parissa. Lehtonen näkee 
kilpapurjehduksessa paljon samoja 
elementtejä kuin markkinoilla. Mo-
lemmissa menestys vaatii muun 
muassa onnistunutta tiimipeliä.

– Kilpailijat, eksogeeninen 
”luontopelaaja”, muut ympäristö-
muuttujat, pitkän tähtäimen stra-
tegia, taktinen peli, eri tekijöiden 
yhteismerkityksen ymmärtämi-
nen... Nämä tekijät ratkaisevat 
niin merellä kuin sijoittamisessa-
kin. Ja voiton kotiuttaminen sekä 
tappioiden katkaiseminen ovat ai-
van yhtä tärkeitä purjehdukses-
sa kuin markkinoillakin. Kokemus 
auttaa haistamaan muutoksia niin 
tuulen kuin myös markkinoiden 
suunnassa.

– Purjehduksessa tiimin yh-
teenkuuluvuuden ja kaikkien va-
rusteiden on oltava viimeisen 
päälle kunnossa samalla tapaa 
kuin työtiimissä. Ilman niitä on 
turha lähteä regattaan.

Faktaa

PERINTEET TAKAAVAT SALKUNHOIDON LÄPINÄKYVYYDEN

 
kuin yksittäisen salkunhoitajan show’ta.



Siihen päästään työ-
tä tekemällä, työtä kunnioittamalla 
sekä työtä haluamalla.

Stig Gustavson

Konecranes Oyj:n hallituksen puheenjohtaja



Keijo Suila

Haetaan uutta

Substanssi ratkaisee – yhä

sankaritekoja ja 
kestäviä tuloksia 

löytyy. 
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tämä 
päivä voittaa 
– valitettavasti.”

”Bulkkitavaran tuottamisella emme pärjää. Tuotteisiin 
tarvitaan älypreemio. Tarvitaan erilaistamista ja 
erikoistumista”, sanoo vuorineuvos Keijo Suila.



Katkeruus kampittaa

Haasteena pehmo

 on 
aina linkki.”

TÄSTÄ MENNÄÄN LÄPI

”Olen onnekas, että 
minulla on ollut hy-
viä työtovereita, joiden 
kanssa olen saanut 
tehdä töitä tiukois-
sakin paikoissa. Aina 
muistettiin sanoa joku 
hyvä sana tai vitsailtiin 
vakavasta tilanteesta 
huolimatta. Syntyi il-
mapiiri, että kyllä me 
tästä mennään läpi”, 
Suila sanoo.



Laajaa näkökulmaa 

Pohjalaista partiohenkeä

Keijo Suila
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Jorma Ollilan
Osmo Soininvaaraakaan

mitä on 
hyvä palvelu miten sitä tuotetaan.

Hyvä palvelu on subjektiivista

Jatkuu sivulla 42
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KUUNTELE asiakastasi
Älä ylimyy, älä aliarvioi, älä katso koiraa karvoihin.

ASETU asiakkaan asemaan 
Miten haluaisit itseäsi palveltavan?

YMMÄRRÄ asiakkaan arvontuotanto 
Miten palvelu vaikuttaa asiakkaasi tai – b-to-b 
-toimialalla  – asiakkaasi asiakkaan prosesseihin.

VARMISTAUDU palvelusi 
tuotantoprosessien tehokkuudesta 
Asiakkaan ei tarvitse odottaa palvelua, häntä ei 
pompotella ihmiseltä toiselle.

HUOLEHDI henkilöstösi osaamisesta 
Elämä on oppimista. Vanhat opit eivät useinkaan kanna 
muuttuneessa tilanteessa.

HUOLEHDI henkilöstösi työhyvinvoinnista
Hyvinvointi tai pahoinvointi heijastuu heti 
asiakasrajapintaan.

PALVELE jokaista asiakastasi 
samalla arvonannolla 
Jos palvelutilanteessa on paljon ihmisiä, kenellekään ei 
saa syntyä vaikutelmaa, että toista asiakasta palvellaan 
paremmin.

HUOLEHDI palveluympäristön viihtyvyydestä 
Ensikokemuksen tulee olla positiivinen.

TEE palvelunsaanti 
mahdollisimman helpoksi 
Huolehdi, että asiakkaalla on käytettävissään useita 
palvelukanavia.

MUISTA, että asiakkaan kokema laatu 
on uusintaoston kriteeri 
Tyytyväinen asiakas palaa takaisin, kenties jopa 
ystävänsä kanssa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kymmenen
KÄSKYÄ

HYVÄN PALVELUN KYMMENEN KÄSKYÄ
Professori Tuula Mittilä kokosi muistilistan jokaiselle 
palveluammatissa työskentelevälle.



Palvele ja anna tulla palvelluksi

Good news is no news

Olemmeko 
umpikujassa?

 asiakkaan omaa käytöstä.”

ASIAKASPALVELU ON TAITOLAJI
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Kimmo Kuokka 
KUVAT 

Mikko Vesa



Universaalit johtamisongelmat

virtuaalihahmoja? 

PALVELUKSEEN HALUTAAN AVATAR

ei 
identiteetti. 



Vaakalaudalla koko virtuaalielämä

Tulevaisuuden johtajat

– riskinottokyky



Rentolan pariskunta

Hyvän päivän varalle
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Varmuuden vuoksi

Läheisiä ajatellen

”Tulevia eläkkeitä leikkaa vielä elinaika-
kerroin, joka nykytiedon mukaan kaven-
taa nelikymppisten työeläkettä noin 15 
prosentilla”, sanoo Mandatum Lifen hen-
kilöasiakaspalveluiden johtaja Petri Vie-
raankivi.

se tuo turvan 
tunnetta.





Ama-sukellus
kehoa ja mieltä
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Paljas totuus

Veden valtiattaret

VEDESSÄ OLEMME VAPAITA

Ensimmäisenä helmien viljelytekniikan 
kehitti Japanilainen Kokichi Mikimoto. 
Hän patentoi sen vuonna 1896.

HELMI syntyy, kun eliön kuoren ja vaipan väliin joutuu vie-
ras hiukkanen, usein hiekanjyvä, joka häiritsee eliön toi-
mintaa ja jota eliö alkaa kapseloida vuoroittaisilla aragonii-
tista tai kalsiitista ja sarveisaineesta koostuvilla kerroksilla.

MUSTA HELMI eli Tahitin helmi (engl. 
Black pearl) on erityinen helmilaji, joka 
syntyy Ranskan Polynesian viiden saari-
ryhmän laguunien vesissä.

 
Elät vain kahdesti.

W
ik

ip
ed

ia

W
ik

ip
ed

ia

W
ik

ip
ed

ia



Alastomuudesta arvoihin

Aaltojen kutsu

AMA-SUKELTAJIEN HISTORIA on saavuttamattoman 
kaukana menneisyydessä. Kirjallisia merkintöjä väi-
tetään olevan joskus kahden tai jopa kolmen vuositu-
hannen takaa. Varmuudella amoista tiedetään kerrotun 
vuonna 748, jolloin runoilija Otomo no Yakamochi omis-
ti runon Heguran ama-sukeltajille. Runo löytyy Japa-
nin arvostetuimmasta ja vanhimmasta runokokoelmas-
ta, Man'yoshu-antologiasta, joka tunnetaan Suomeksi 
myös nimellä Kymmenen tuhannen lehden kokoelma.

Lähteet: 
Kato, (2006): Waiting for the Tide
Mohri,Shiraki &Hong, (1996): Diving Charasterictics 
of Breath Holder Divers in Japan
UNU Chanel: Where the Sea Whistle Echoes



LIITU RAIDOISSA
Taide on luomisen taikaa. 

Sipe Santapukki
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APULANTA LIITURAIDOISSA





Tulevaisuus on indien

54
APULANTA LIITURAIDOISSA

itsenäisten luovien alojen 
ammattilaisten.”



Todellisuudesta on pidettävä kaksin käsin kiinni

Tiukat vastuut vapauttavat taiteen teolle



Intuitio ohjaa eteenpäin Seuraavat sävelet

APULANTA LIITURAIDOISSA

 – etkä ole enää ikinä 
lomalla.



Paljon on nähty

Apulannan jälkeen eläkkeelle

Temosen Tuukan verotarkast aja. 

Luomisen ilolla ei elä. Taiteilijan tarina 
voi sataa maahan palavana paperina – 
jollei taiteilija valvo omia etujaan. 



Toivoa ja suojaa

Tulkinta luo merkityksen

Isoäidin kihlasormus

Amulettien

ensimmäinen hatara kosketus uskontoon. 
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SYMBOLINEN ARVO

Amuletin taikavoima voi liittyä 
kantajan mielessä paitsi korun muo-
tokieleen myös sen valmistusmate-
riaaleihin. Esimerkiksi meripihkaan 
on kautta aikojen liitetty maagisia 
ominaisuuksia. Muun muassa Es-
panjassa meripihkakorujen on us-
kottu suojaavan taudeilta – ja myös 
hillitsevän liiallista seksuaalisuutta. 
Erilaisiin korukiviin liittyy myös ta-
vattomasti uskomuksia. Jade tuo 
onnea ja rakkautta, kristalli avaa 
energiatukoksia, malakiitti poistaa 
negatiivisuutta ja ruusukvartsi tuo 
sisäistä rauhaa. Lista on käytännös-
sä loputon. Jos korussa on kivi, liit-
tyy kiveen myös taikauskomus.

AMULETTI, 
TALISMAANI 
JA ONNENKALU

  Amuletti vetää 
 puoleensa hyvää

  Talismaani suojaa pahalta
  Onnenkalu on yleisesti 
hyvää onnea tuova esine

Karkea kolmijako amulettei-
hin, talismaaneihin ja onnen-
kaluihin ei toki ole yleispäte-
vä. Moniin esineisiin on liitetty 
samanaikaisesti useampia 
eri ominaisuuksia. Esimerkik-
si hevosenkenkien ei uskottu 
vain tuovan onnea, vaan myös 
suojaavan noituudelta. Hevo-
senkengän naulaaminen tal-
lin oven ylle esti noitaa va-
rastamasta hevosta yöllisille 
retkilleen.

Lähteet: 

Lewis & Dittmar (2004) Planned 
Purchases and Personal Amulets: 
Repre sentations of Two Material 
Possessions in Japan, Canada and 
the UK.
Varner (2008) The History and Use of 
Amulets, Charms and Talismans
Budge (1978) Amulets and 
Superstitions



kakkosasunnossa,

Sovussa

TEKSTI JENNI SALO 

KUVAT VESA LOIKAS, JUSSI TIAINEN
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Lyhdyn loistetta luonnon sylissä

Luonnon syli

Lyhdyt.

Kaunis ulkoa ja sisältä

ekologisuuden merkitys 
rakentamisessa 

yleistyy. 

SOVUSSA LUONNON KANSSA

Huvila Kustavissa. Arkkitehti Pekka Mäki, SIGGE Oy.



Puun käyttö rakennusmateriaalina tuo pehmeyttä 

rinnehuviloiden moderniin ja linjakkaaseen muotokieleen. 

Lasiseinäisessä huvilassa lomalainen tuntee olevansa maisemassa läsnä.

Rantahuviloiden muoto suojaa huvilan pihan katseilta
. 
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Golfi ssa peli on aina käynnissä

European 
Tourin vakiopelaaja kaudella 2011.



Onnistumiset 

siivittävät eteenpäin

Ei enää pitkä matka unelmiin

ROOPE KAKKO

MIKÄ ON...

Faktaa

USKO OMIIN KYKYIHIN VIE HUIPULLE






