Koodi murtuu
yhteistyöllä
Tiimiaktiviteetit ja yrityspelit tuovat sähköä kick-offeihin, kokouksiin ja tyhy-päiviin.
Kevään tuorein tulokas on yhteistyö- ja ongelmanratkaisukykyjä kehittävä Koodin Murtajat.
TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM KUVAT SEIKKAILU

S

aksalaista alkuperää oleva Koodin
Murtajat lanseerattiin Suomessa
alkuvuodesta, heti maailmanensiiltansa jälkeen.
– Kansainvälisissä ympyröissä
peli tunnetaan nimellä Beat the
Box, kertoo aktiviteetin maahantuoja Timo
Heinaro elämysyritys Seikkailusta.
Haastatteluhetkellä hän on matkalla Tampereelle – koodien ja niiden murtamisen merkeissä tietenkin.
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Uuden tiimiaktiviteetin esikuvana toimivat
nopeasti suureen suosioon nousseet ja voittokulkuaan yhä jatkavat escape roomit. Suurten
ryhmien suhteen pakohuonepeleissä on kuitenkin mutta matkassa: mukaan mahtuu vain
pieni määrä ihmisiä kerrallaan.
– Koodin voi puolestaan murtaa isokin tiimi, jopa 350 henkeä kerralla, Heinaro kehaisee.
– Aktiviteetti on myös helposti toteutettavissa missä tahansa. Se liikkuu helposti asiakkaan toivomaan kohteeseen, saadaan pys-

tyyn nopeasti, eikä sen toteuttaminen vaadi
erityisiä tiloja.

Kilpailusta yhteistyöhön
Kaikki perustuu mysteerisalkkuihin, joiden
avaamiseksi joukkueiden tulee ratkaista erilaisia älypähkinöitä. Avatusta salkusta paljastuvat ohjeet seuraavan salkun avaamiseen.
Aktiviteetin sisään on rakennettu ovela
juoni. Peli alkaa kilpailuhenkisesti, mutta
jossain vaiheessa matkanteko tyssää. Eteen-

päin pääsee ainoastaan, mikäli joukkueet
ymmärtävät ryhtyä yhteistyöhön ja unohtaa
kilpailuasetelman.
– Joukkueiden on hoksattava, miten tärkeää on pystyä hyödyntämään ja jakamaan
mahdollisimman monen työtoverin osaamista
sen sijaan, että yritetään ratkaista kaikki itse ja
sitten vieläpä pantata ratkaisut muilta, Heinaro
huomauttaa ja lisää pelin muillakin elementeillä olevan suoria yhtymäkohtia yritysmaailman edellyttämään yhteistyöhön.
– Koodia murrettaessa havainnollistuu,
kuinka tärkeää ovat avun pyytäminen ja antaminen, kuunteleminen, ajanhallinta sekä
ongelmanratkaisu yhteisvoimin. Dramaattisimmillaan käyttöön pääsevät jopa konfliktinratkaisukyvyt.

Tavoitteena oivallukset
Koodin Murtajista on saatavilla eri mittaisia
versioita. Aikarajoista pidetään kiinni kuten
työprojekteissakin. Kun kello pärähtää ja viimeinen salkku on lukossa, ei lisäaikaa anneta.
– Toisaalta tehtävässä epäonnistuminenkin
on mahdollista kääntää työyhteisön hyödyksi.
Purkukeskusteluissa syntyy yhteistyön tärkeyteen liittyviä oivalluksia, joista on hyötyä arjen
työelämässä. Tarkoituksena on, että osallistujille jää pelistä aina positiivinen kokemus,
Heinaro sanoo.
Mutta miten se koodi sitten käytännössä
murretaan?

– Viimeisessä tehtävässä paljastuvista pahvikirjaimista tulee koota ennalta määrätty lause. Slogan valitaan koodia murtavan yrityksen
brändikatalogista, tapahtuman teemasta tai
räätälöidään muuten yrityksen arvojen ja tavoitteiden mukaisesti, Heinaro selvittää.
Kun ratkaisu on saatu ja lause koottu, on
aika ottaa muistoksi ryhmäkuva tai ikuistaa
kirjaimet vaikka pääkonttorin seinälle.
– Kirjaimet voidaan esimerkiksi maalata tai
koristella yrityksen imagon mukaisesti. Tuloksellisesta yhteistyöstä jää hyvinkin konkreettinen, pysyvä ja painava muisto, kun kirjaimet
täytetään askartelubetonilla.

”Keskeisen tärkeä
osa tiimiaktiviteettia
on purkukeskustelu.
Muuten kyseessä
on helposti pelkkä
hauskanpito.”

Hyötyä tosielämään
Heinaron luotsaama Seikkailu kuuluu maailmanlaajuiseen Catalyst Global -ketjuun, joka
pyörittää toistasataa tapahtumaformaattia, tiimiaktiviteettia ja yrityspeliä.
– Verkostossa on päällä jatkuva tuotekehitys ja me napsimme parhaat palat Suomen
markkinoille, Heinaro sanoo.
Koodin Murtajat on hänen mukaansa tämän vuoden hittituote, joka on jo ensimmäisen puolivuotiskauden aikana osoittanut
suosionsa.
– Vuosi on alkanut todella vauhdikkaasti ja
mikä ettei. Pelissä on mitä parhain ROI (return
on investment) – siitä on hyötyä tosielämässä
mitä suurimmassa määrin
seikkailu.fi

!
Millainen on hyvä
tiimiaktiviteetti?
+

Aidosti mukaansatempaava

+

Inspiroiva ja oivaltava

+

Jokaisen osallistava

+

Energisoiva

+

Riittävän haastava

+

Turvallinen
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