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demos,  Suomi

pirouette  |  23.10.2010  17:20

Demos  (Suomi)  on  ilman  muuta  eturivin  konsulttiorganisaatioita.

Pöyry  voisi  ottaa  oppia.  Hapan  journalismi  ei  tee  oikeutta  oman

brändinsä  luoneille  konsulteille.  Tekevät  kelpo  hommaa.

Markkinoilla  on  hirmu  määrä  vastaavia,  jotka  tuottaisivat  paljon

valistumattomampaa  kamaa.

Tekeekö  Demos  brändityöryhmän
työt,  Aleksi  Neuvonen?

JORMA  OLLILAN  johtaman  Suomen  maabrändivaltuuskunnan  loppuraportti
valmistuu  marraskuussa.  Helsingin  Sanomat  uutisoi  viikonloppuna,  että

brändityöryhmä  on  päättänyt  tilata  raportin  kirjoitustyön  ajatushautomo  Demos

Helsingiltä.

Muun  muassa  maabrändityöryhmään  kuulunut  historioitsija

Laura  Kolbe  on  sanonut,  että  valtuuskunnan  ajattelutyö  jäi
keskeneräiseksi.

Tekeekö  Demos  Helsinki  nyt  työt  maabrändiryhmän  puolesta,

tutkimusjohtaja  Aleksi  Neuvonen?

”Meitä  on  pyydetty  kirjoittamaan  tietyistä  teemoista  analyyseja  ja  toimenpide-

ehdotuksia.”

Miksei  brändityöryhmä  osannut  itse  kirjoittaa  raporttiaan?

”En  ole  tainnut  edes  kysyä.  En  tiedä  miten  asia  oli  alunperin  suunniteltu,  meille  tosiaan

on  annettu  aineisto,  josta  raportti  kootaan.”

Demos  Helsingin  kirjoittama  raportti  käsittelee  muun  muassa  opettamista,  arkiluovuutta

sekä  luontoa,  luomutuotantoa  ja  vesiosaamista.

Valtuuskunnan  strategiatyöryhmää  konsultoi  brittiläinen  maabrändiguru  Simon
Anholt,  jolle  maksettiin  150  000  euron  palkkio.  Millaisen  summan  Demos  Helsinki

tästä  kirjoitustyöstä  laskuttaa?

”En  tiedä  pystynkö  summaa  kertomaan,  kun  emme  ole  sopineet  asiasta  tilaajan  kanssa.

Se  on  ihan  normaali  summa,  asiassa  ei  ole  ylä-  eikä  alakanttiin  mitään  ihmeellistä.”
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Eri  asia  on  se,  että  koko  ajatus  on  kirkkaan  vanhanaikainen
keskusjohtoisuuden  symboli.  Ehkä  Demos  haluaa  olla  mukana
vaikuttaakseen  sisältä  -  toivottavasti.  Markkinoille  sisäänpääsy
on  vaikeaa  eli  onnea  vaan.

laulujen  lunnaat  ?
Tiikeri  |  25.10.2010  13:57

sen  lauluja  laulat  joille  brändityöryhmän  loppuraporttia  väännät
?

hoh  hoijaa  ?  joillekkin  raha  kasvaa  puissa  -  ihan  sama  kenen
plantaasille

pääsee  keräämään  ?

Mistä  kyse
Nimetön  |  25.10.2010  15:32
Parlamentaarinen  brändikomitea  ei  saavuttanut  poliittista
yksimielisyyttä,  kuten  arvata  saattoi,  muttei  myöskään  kehtaa
julkaista  aivan  ympäripyöreää  huttua.  Niinpä  tehtävä  annettiin
konsultille,  jota  voidaan  sitten  tarpeen  tullen  syyttää  vääristä
painotuksista.  Demos  Helsinki  on  jo  vetänyt  "fasilitoinut"
brändityöryhmien  seminaareja,  joten  ei  konsultin  valinta  mikään
yllätys  ole.  Demoksen  pojat  ja  tytöt  ovat  sen  verran  fiksuja,  että
raportista  voi  tulla  oikein  hyväkin.  Ainoa  haitta  tässä  on  se,  että
ilman  poliittista  tahtoa  siitä  ei  seuraa  yhtikäs  mitään
toimenpiteitä.

En  kyllä  ymmärrä  tätä
Matti--  |  26.10.2010  11:32
En  kyllä  ymmärrä  tätä  Demosta.  Mikä  sen  juttujen  merkitys  on,
kun  ne  näyttävät  olevan  pelkkää  geneeristä  diipadaapaa?
Katsokaa  vaikka  tätä:

http://demos.fi/node/906

"Metropolialueen  kilpailukyky  riippuu  sellaisesta
elämänlaadusta,  joka  on  totta  myös  tulevaisuudessa.
Elämänlaatu  taas  on  eri  asia  kuin  rakenne,  joka  sitä  tuottaa."

Eihän  näissä  pölinöissä  ole  päätä  eikä  häntää  :)

Hyvä  Matti-Hyvä  Senn–Hyvä  Demos
Nimetön  |  24.01.2011  11:37

"Metropolialueen  kilpailukyky  riippuu  sellaisesta
elämänlaadusta,  joka  on  totta  myös  tulevaisuudessa.
Elämänlaatu  taas  on  eri  asia  kuin  rakenne,  joka  sitä  tuottaa."

Eihän  näissä  pölinöissä  ole  päätä  eikä  häntää  :)

->  eikö  amartya  senn  saanut  talouen  nobelin  "tästä  lauseesta"?

Vihreä  Lanka  Oy,  Fredrikinkatu  33  A,  00120  Helsinki,  puh.  (09)  5860  4123,  toimitus[ät]vihrealanka.fi.  Päätoimittaja  Juha  Honkonen.  Rekisteriseloste.
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 LISÄÄ FOORUMISSA

Ilmastotutkijat: IPCC liian optimistinen merien suhteen

  Sl Suojele  luontoa vastasi
Vision  Prize  on  aikalailla  biasoitunut  yhteisö  joka  koostuu
330  jäsenestä.  Jäsenet  ovat  pääasiassa  USA:sta,
Englannista  ja  Saksasta.  Suuri  osa  heistä  on  opiskelijoita  ja

Malminetsintäfirma vastaa rikossyytteeseen: Vähäistä
näytteenottoa

  Sammeli  Heikkinen vastasi
Virkamiestä  sitoo  päätöksissään  laki  ja  hänellä  on
koulutusta  ja  rutiinia  noiden  päätösten  tekoon.Meillä  taas  ei.
Mielipiteenvapaus  toki  on.

Independent: Prinssi William haluaa tuhota
Buckinghamin palatsin norsunluuesineet

  Sl Suojele  luontoa vastasi
Vaarallinen  ja  murrosikäisen  asteelle  jäänyt  fanaatikko.
Esineiden  tuhoaminen  ei  norsuja  eläviksi  enää  tuo  mutta
tuhoaa  vain  arvokasta  kulttuuriperintöä.

Suden salametsästäjät iskivät: Poliisi tutkii törkeää
metsästysrikosta

  ha harmaa vastasi
  @Sammeli  Heikkinen Totta...  Pidit  kielen  keskellä  suuta..  Ja

sehän  ei  ole  koskaan  tyhmää...Otsikointi  oli  mielestäni
tyyliin  "Antaa  ymmärtää"..    Siihenhän  toki  on  oikeus,  mutta

  näytä  lisää

lisää viesti


