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Ässäkaraokebaari - M. Aaltonen
Kanaria24.com päätti haastatella Kanarian suomalaisia
henkilöitä, joilla on jo pidempi historia Kanarialla.
Haastatteluissa paljastui yllättäviä asioita henkilöiden taustoista,
joita vain harva, jos ketään on tiennyt aiemmin.
Tällä kertaa vuorossa on Ässäkaraokebaarin Juha.
1. Kuka olet ja mistä tulet?
- Juha Paavilainen Lahdesta.
2. Mikä oli ensi kontaktisi Kanariaan ja milloin tämä tapahtui?
- Vuonna 1985 olin lomalla kaverin kanssa suomikorttelissa.
3. Miten päädyit lopulta töihin Kanarialle?
- 32 vuotta yrittäjänä Suomessa riitti ja olin käynyt Kanarialla
vuodesta 1993 joka vuosi. Kanaria tuntui sopivalta paikalta itselleni.
4. Minkälaisia eroja olet havainnut Suomen ja Kanarian
yrityskulttuurin välillä?
- Sivustakatsojana Kanaria vaikuttaa yrittäjäystävällisemmältä.
5. Oletko jo miljonääri?
- En todellakaan.
6. Jos olisit, mitä tekisit?
-Kiertäisin maailmaa, en palaisi Lahteen.
7. Miksi viihdyt Kanarialla?
- Aurinko ja ihmiset ovat onnellisimpia.
8. Kuka on tällä hetkellä tärkein työntekijä baarissanne ja miksi?
- Kaikki työntekijät ovat hyviä, joten en voi nostaa ketään yksilöä
esille.

9. Miten arvioit suomalaisten baarien ja ravintoloiden laatutasoa
Kanarialla?
- Pidän nykyistä tasoa suomalaisbaarien suhteen hyvänä.
10. Kaipaatko jotain Suomesta?
- En varsinaisesti mitään erityistä.
11. Mitä puuhailet, kun et ole töissä?
- Viihdyn kotona ja käyn kävelemässä.

12. Mikä on sinulle nykyään elämässä tärkeintä?
- Oma ja lasten terveys.
13. Mikä on baarinne ominaisuus, jolla erotutte massasta?
- Huippuhyvä henkilökunta yhdistettynä sijaintiin ja yleiseen
siisteyteen erottaa Ässäbaarin omalle tasolleen. Myös
äänentoistomme on erinomainen. Meillä voit laulaa karaokea joka
päivä.
14. Kerro joku erikoinen piirre itsestäsi?
- Olen ollut Lahtelaisen jenkkifutisjoukkueen presidentti.
15. Minkä vinkit annat henkilölle, joka suunnittelee omaa
yritystoimintaa Kanarialle?
- Suosittelen hyvää tulkkia ja kirjanpitotoimistoa.

Yhteenveto:
Juha on reilunoloinen baarinvetäjä, joka vaikuttaa olevan kiinteä osa
baarin henkilökuntaa. Hän voisi myös luultavammin delegoida useita
baarin töitä muille työntekijöille, mutta hän vaikuttaa olevan samassa
”veneessä” kuin baarin muutkin työntekijät. Ässäbaarin
henkilökunnan kesken vaikuttaakin olevan erittäin hyvä yhteishenki,
jonka vaistoaa myös asiakkaana baarissa ollessa. Itse uskon hyvän
yhteishengen olevan kenties suurin yksittäinen syy, minkä vuoksi
Ässäbaari vaikuttaa olevan joka ilta äärimmäisen suosittu
menomesta. Myöskin karaoken jokapäiväinen mahdollisuus lienee
luonut kanta-asiakaskunnan, jotka suuntavat illasta toiseen suoraan
Ässään takuuvarmojen bileiden takia.
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