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LISÄÄ SWINGIÄ TYÖELÄMÄÄN

TIIMIGOLF MUISTUTTAA YHDESSÄ 
TEKEMISEN – JA KOKEMISEN – TÄRKEYDESTÄ 

ORGANISAATIOISSA

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN

KUVAT: SINI PENNANEN

Keimola Golf, Vantaa. Kolme tiimiä 

etenee sinnikkäästi reiältä toiselle, kaveria 

kannustaen, aurinkoisesta alkukesän päivästä 

nauttien. Pelin nimi on Texas Scramble, joka 

muuttaa vannoutuneen yksilölajin jouhevaksi 

joukkueurheiluksi. Miten kummassa?
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Texas Scramblessä kaikki pelaajat lyö-

vät tiiltä ja avauksien jälkeen joukkue 

valitsee mielestään parhaimmassa pai-

kassa olevan pallon. Pallon paikka mer-

kitään ja se pelaaja, jonka pallo vali-

taan, jättää seuraavan lyönnin väliin. 

Jokaiselta palaajalta pitää huomioida 

vähintään kolme aloitusta.

BoMentis Coaching Housen järjestämä tiimigolf on vetänyt 

Keimolaan tusinan verran pomomiehiä ja -naisia. Joukkueen 

huomataan tuovan tukea tiukassa paikassa – ja tarjoavan loh-

dutusta, kun vesiesteriski realisoituu. 

”Loistavaa yhteistyötä ja hieno sää”, summaa Qentine-

lin henkilöstöjohtaja Ulla Rantanen. Kaikilla on hauskaa ja 

 BoMentiksen ”coachaavat caddiet” tuovat oman lisänsä tun-

nelmaan.

Puristus puuttuu 
Jostain syystä epäonnistumisen pelko on pienempi porukassa. 

Muiden onnistuminen tuntuu hienolta, välillä jopa hienommal-

ta kuin oma onnistuminen. Kaveria voi myös neuvoa, mikä on 

ehdoton no-no ”oikeassa” golfissa.

Samalla huomataan, että myös omassa suorituksessa on 

uutta ryhtiä. Tunnelma on rento ja kollegiaalinen, jolloin onnis-

tumisen pakko hälvenee. Mahdollinen epäonnistunut lyönti ei 

myöskään pahoita mieltä, koska yhtei-

nen onnistuminen ei ole yhdestä yksi-

löstä ja suorituksesta kiinni.

Kierroksen jälkeen summataan vi-

heriöllä opittuja tiimi dynamiikkaan 

liittyviä asioita samalla porukalla. 

 BoMentiksen Vesa Ristikangas johdat-

telee keskustelua golfista työelämän 

lainalaisuuksiin – miten firmojen yksinäisistä puurtajista saa-

daan tiimipelaajia? Ja miten yrityksen työntekijät voisivat oi-

keasti olla ”yhtä suurta perhettä” muuallakin kuin firman pro-

momateriaaleissa?

”Turha kierros!”
Keskustelussa paljastuu, että Suomessa vähemmän suosittu 

 Texas Scramble on varsin suosittu muualla maailmassa. Yh-

deksi syyksi arvellaan sitä, että Scramblellä ei voi alentaa ta-

soitusta – jolloin suorittajasuomalainen herkästi pitää koko 

peliä ajanhukkana.    

BoMentiksen Tapani Rinne huomauttaa, että kansainvälis-

ten tutkimusten mukaan Suomessa on vallalla hyvin tehtävä- 

ja asiakeskeinen kulttuuri, kun taas muualla ihmisten väliset 

suhteet painottuvat enemmän. 

”Silloin fiilis on se, mikä ratkaisee – se, että on kivaa yh-

dessä”, Rinne toteaa. 

”Miten yrityksen työntekijät 
voisivat oikeasti olla 

’yhtä suurta perhettä’ 
muuallakin kuin firman 
promomateriaaleissa?”
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Ristikangas komppaa: Suomessa yhteistyöstä kyllä puhu-

taan, mutta ei aina tehdä. Jokaisen sisäinen sankari on loppu-

peleissä aika yksin. 

”Yksilökeskeisyydestä on siirryttävä yhteisökeskeisyyteen 

aivan uudella tavalla. Mutta miten se tehdään?” Ristikangas 

haastaa.

Kunnia sille jolle kunnia kuuluu
Golfporukka alkaa lämmetä: pian puhutaan tiimien voimaan-

nuttamisesta antamalla näille vain tavoitteet – keinot saa päät-

tää itse. Toinen asia on palkitseminen, jonka ei aina tarvitse 

olla mikään suurieleinen juttu. Oikeassa tilanteessa lausuttu vil-

pitön kehu ja kannustus voi kantaa ihmistä pitkälle.

on lyönyt viimeisen naulan tällaisen ajattelun arkkuun. Yk-

si  Facebook-päivitys tai Twitterin liverrys voi vesittää vuosien 

määrätietoisen brändinrakennustyön.

”Viime kädessä se on aina asiakas, joka määrittelee sen 

mielikuvan, joka yrityksestä syntyy”, muistuttaa toimialajohtaja 

Andrew Cannon TNS Groupista. Keinot, joilla asiakasta yrite-

tään ”rohkaista” ajattelemaan yrityksestä vain hyvää ja kau-

nista, saattavat hyvinkin kääntyä itseään vastaan. 

Tapani Rinne huomauttaa, että monien yritysten lähestymis-

tapa asiaan onkin vallan nurinkurinen:

”Vain omaa käytöstään voi muuttaa, ei asiakkaan. Jos or-

ganisaation yleinen henki ja ilmapiiri on aidosti sellainen, että 

siellä iloitaan toisten onnistumisista ja yhdessä oleminen ja te-

keminen on kivaa, se näkyy aina myös organisaation ulko-

puolella”, Rinne toteaa. 

”Vaikka asiakas olisi tekemisissä vain yhden organisaation 

edustajan kanssa, hyvä fiilis välittyy jo ihan pelkästään sitäkin 

kautta”, hän lisää. 

”Se täytyy myös muistaa, että 
kaverin kannustaminen tai 

palkitseminen ei ole millään tavalla 
itseltä pois.”

Tässä kohtaa esimiesten pelisilmän on oltava kunnossa, sil-

lä ihmiset ovat erilaisia – mutta tutkimusten mukaan työpaikal-

la koettu epäoikeudenmukaisuus on niitä kaikkein vaikeimpia 

asioita painaa villaisella.

”Se täytyy myös muistaa, että kaverin kannustaminen 

tai palkitseminen ei ole millään tavalla itseltä pois”, toteaa 

Santanderin toimitusjohtaja Pekka Pättiniemi. Hän tarjoaa 

myös esimerkin urheilumaailmasta: Ruotsissa juniorijääkiekos-

sa esiintyy tavanomaisesta poikkeava pisteenlaskutapa. Maa-

lista saa yhden pisteen ja maalisyötöstä kaksi – kun normaa-

listi lätkässä tehdään toisinpäin.

Feikkaaja putoaa pelistä pois
Keskustelussa havaitaan pian, että aidon me-hengen raken-

tamisessa eivät auta poppakonstit eivätkä oikopolut. Pikafiksi 

voi tuoda hetken helpotusta ongelmiin, mutta pitemmällä täh-

täimellä on selvää, että kaikki falski kuoriutuu lopulta pois. 

”Jos puhutaan siitä mielikuvasta, jonka yritys herättää, tuo 

mielikuva rakennetaan aina sisältä ulos”, Ristikangas toteaa. 

Tässä prosessissa kolme kysymystä on keskeisellä sijalla: Mi-

hin organisaatiossa uskotaan? Mitä organisaatio edustaa? Ja 

miten tämä näkyy arjen teoissa?

Isoissa yrityksissä on usein haasteena, että eri yksiköt tais-

televat samoista resursseista – eli pelaavat tavallaan toisiaan 

vastaan. Myös esimerkiksi myyjät – olivatpa he sitten organi-

saation millä tasolla tahansa – ovat tyypillisesti yksilösuoritta-

jia, jotka eivät välttämättä näe itseään ryhmän viitekehykses-

sä lainkaan. 

Kontrollifriikin painajainen
Mutta vaikka yritys kuinka yrittäisi kontrolloida sitä, mitä sii-

tä ajatellaan ja puhutaan, viimeistään sosiaalinen media 

Santanderin toimitusjohtaja Pekka Pättiniemi  pitää toisten kannustamista 

tärkeänä.


