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T
ulen aamulla töihin ja avaan 
oven omaan pikku kopperoo-
ni. Paperipinot notkuvat pö-
ydällä ja seiniä koristaa post-
it laput. Näyttää siltä että olis-
in rakentanut tänne pesää ai-

nakin kymmenen vuotta ja että digiaika ei 
oikein ole jaksanut tänne asti. Kahvia ha-
kiessani kuulen naurua Novian kollegoi-
den avoimesta konttoritilasta ja tämä läm-
min tunnelma vetää puoleensa. Välillä li-
vahdan sisään ja makoilen hetken heidän 
divaanillaan, katseeni lepää siisteillä pö-
ydillä ja pallottelen jotain ajankohtaista 
ideaa heidän kanssaan. Mutta onko ruoho 
aina vihreämpää käytävän toisella puolel-
la?

Työympäristöt ja työn tehokkuus on var-
maan puhuttanut sitten ensimmäisten luo-
laihmisten. – Älä sinä pistä sitä tulta siihen, 
savu tulee suoraan silmiini. – Hei, mene 
muualle heilumaan sen nuijan kanssa. – 
Laita vähän vauhtia sen lihanpaloittelemi-
sen kanssa.

Avokonttorikehitys alkoi 1950-luvun 
Saksassa ja tämän tyyppisten kasvotto-
mien, harmaitten tilojen teilaus on ollut 

taattua kansanhupia siitä lähtien. Tuttu 
joka työskentelee Pietarsaarelaisessa, teol-
lisuusyrityksen toimistossa, kuvaili omaa 
työpaikkaansa bunkkeriksi johon inspiraa-
tio menee kuolemaan. 

Perinteisten avokonttorien sija-
an viimeisten vuosien toimisto à 
la mode on ollut monitilatoimis-
tot. Muun muassa valtionhallin-

to muuttaa juuri nyt urakalla tilojaan mo-

nitilaversioiksi. Perimmäise-
nä ajatuksena on tietysti rahan 
säästö neliöiden vähentyes-
sä sekä tehokkaampi työsken-
tely. Näissä työntekijällä ei 
välttämättä ole omaa työpis-
tettä vaan paikka määräytyy 
työn tyypin mukaan. Tiloja 
voisi siis olla avoimelle vuo-
rovaikutukselle, intensiivisel-
le yhteistyölle, intensiivisel-
le yksilötyölle ja vielä vaik-
ka lyhytaikaiselle pistäytymi-
selle. Älkää nyt teilatko minua 
mutta minusta tämä kuulostaa melko iha-
nalta.

Entä työntekijöitten reaktiot sitten? Joil-
lekin ajatus oman huoneen jättämisestä he-
rättää kammoa. Yhdelle oma huone on vir-
stanpylväs, jonka eteen on työskennelty pit-
kään. Toiselle syy on ainainen puhelimessa 
istuminen. Joku muu elää paperiviidakos-
sa. Joku toinen on vakuuttunut ainaisen ke-
skittymisen välttämättömyydestä.

A llegro Ink-tiloissa Campus Alle-
grossa olemme testanneet erilai-
sia tilavaihtoehtoja joita olem-
me vuokranneet eteenpäin yri-

tyksille. Luulimme että valttikorttimme 
olisi halpa pöytä kun tarvitset-vaihtoeh-
to esimerkiksi etätyöskentelijöille, freelan-
cereille ja itsensä työllistäjille. Rohkeat ko-
keilivat konseptia hetken ja halusivat sitten 
vuokrata meiltä ikioman huoneensa. Jous-

tava ja halpa avotilamme 
siirtyi pienempään huonee-
seen ja useat talon omasta 
väestä istuvat nyt yhteisis-
sä avotiloissa, myös alkupe-
räisessä niin kutsutussa Of-
fice on the go-tilassa, luov-
utettuaan omat huoneensa 
yrityksille.

Miljoonien erilaisten työ-
tilakokeilujen jälkeen luu-
lisi löytyvän niitä versio-
ita, joissa jokainen työnte-
kijä saa olla oma itsensä. 

Tiloja joissa saadaan työtehokkuutta nos-
tettua ilman että tilastressi vie ihmisten ty-
ökyvykkyyden. Ja onhan se pakko jokai-
sen tunnustaa, että muutos on pelottavaa. 
Olisi ehkä paras kuitenkin kokeilla kunnol-
la ensin ennen kuin tuomitsee uudet mallit.

O len etuoikeutettu työskentele-
mään ympäristössä joka sopii 
minulle ja jossa itse saan valita 
työskentelenkö istuen, seisten 

tai maaten, yksin tai muitten kanssa. Bo-
nuksena täällä saa työskennellessä välillä 
kuunnella ohi käveleviä oopperalurituksia, 
lasten torviorkesterin harjoituksia tai istua 
hetki ja ihmetellä massiivista, mustaa, mu-
ovista taidetekelettä keskellä aulaa.

Samainen, aiemmin mainittu tuttu, Pie-
tarsaarelaisesta bunkkerista, huudahti 
ensimmäisellä käynnillään Campus Alle-
grossa, ”Täällähän pystyy hengittämän!”.

”Ja onhan 
se pakko 
jokaisen tun-
nustaa, että 
muutos on 
pelottava.”
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Avokonttori vs oma koppi, tai joku muu tila
Tällä palstalla kirjoittavat vierailevat kolumnistit 
Allegro Ink-yhteisöstä. Allegro Ink on kehittävä 
yhteisö projektityöntekijöille ja yrittäjille Campus 
Allegrossa.

ALLEGRO INK

▪ Eläkkeelle jääminen on
yksi suurimmista aikuisiällä
tapahtuvista elämänmuutok-
sista. Uusiksi menevät usein
niin unirytmi, liikunta- ja
ruokailutottumukset kuin
sosiaaliset suhteetkin.

Työuran loppuminen vaikuttaa 
arkielämään niin monin eri ta-
voin, että kaikkia käytännön mu-
utoksia voi olla vaikea hahmot-
taa etukäteen. Koko arjen järjestä-
minen muuttuu, kun päivistä va-
pautuu kahdeksan tuntia muuhun 
käyttöön. 

Vastaava työterveyslääkäri Päivi 
Metsäniemi kehottaa kiinnittä-
mään huomiota erityisesti kol-
meen hyvinvoinnin peruspilariin:

– Hyvinvointia kannattelevat 
uni, liikunta ja ravinto – nime-
nomaan tässä järjestyksessä. Van-
hetessa unen määrä vähenee lu-
onnollisesti samalla, kun erilais-
ten unihäiriöiden määrä lisään-
tyy. Jos eläkeläinen ei pidä huol-
ta siitä, että saa riittävästi lepoa, 
on vaikea jaksaa huolehtia muis-
ta omaan hyvinvointiin vaikutta-
vista seikoista.

Uuusia tutavuuksia  
työkavereiden tilalle

Ajankäytön lisäksi sosiaaliset 
kuviot menevät uusiksi eläköity-
misen myötä. Työkaverien kans-
sa jaetaan usein yhteisten mielen-
kiinnon kohteiden ja osaamisen 
lisäksi elämän ilot ja surut. 

Erityisesti ne, jotka ovat eläneet 
vahvasti työlleen, saattavat eläk-
keelle jäädessään tuntea olevansa 
yhtäkkiä yksin.

– Eläkkeellä ajatellaan usein ole-
van myös enemmän aikaa lapsil-
le ja lastenlapsille. Apuna olemi-
nen on monelle tärkeää, mutta 
myös omasta jaksamisesta on tär-

keä pitää huolta. Uusi sosiaalinen 

verkosto työporukan tilalle saat-
taa löytyä vaikkapa harrastukses-
ta, jossa pääsee tutustumaan uusi-
in ihmisiin, Metsäniemi ehdottaa.

Eläkkeelle jäävällä on usein 
suunnitelmissa paljon asioita, joita 
haluaa vielä tehdä ja toteuttaa. 

Jotta aktiivista ja hyvää elämää 
voi elää mahdollisimman pitkään, 

omaa terveyttä kannattaa seurata 

esimerkiksi seniori-ikäisille suun-
natussa terveystarkastuksessa. Pe-
rusterveenkin on hyvä käydä tar-
kastuksessa 1–3 vuoden välein.

Terveystarkastuksessa potilas 
käy yhdessä sairaanhoitajan kans-
sa läpi, miten terveydenhoito jat-
kossa järjestyy, kun ei enää kuulu 
työterveyden piiriin.

– Paras terveystarkastus lähtee
liikkeelle potilaan tarpeista. Tar-
koituksena on käydä systemaat-
tisesti läpi kaikkia terveyden osa-
alueita ja miettiä yhdessä ammat-
tilaisen kanssa, miten omalla toi-
minnalla voi vaikuttaa siihen, että 
pysyy mahdollisimman pitkään 
terveenä ja toimintakykyisenä, 
Metsäniemi kuvaa.

Tarkastuksessa käydään läpi 
mieltä painavat asiat. Esiin nousee 
herkästi sellaisia seikkoja, joille ei 
tavallisella oireeseen keskittyvällä 
lääkärikäynnillä olisi aikaa.

– Jutella voidaan yhtä hyvin lä-
hestyvästä Madeiran matkasta ja 
jaksaako siellä kiivetä mäkiä en-
tiseen malliin kuin uintiharrastuk-
sen ja virtsankarkailun yhdistämi-
sestä tai yöheräilystä. 

– Yhdessä näihin huoliin voida-
an miettiä myös ratkaisua, Metsä-
niemi kertoo.

Terveystalo

Aktiivista elämää eläkkeellä

KÄY TERVEYSTARKASTUKSESSA JOS:
 ▪ 1. Terveydentilaasi on viimeksi tar-

kasteltu vuosia sitten.  Terveydentila on 
hyvä hahmottaa kokonaisuudessaan. 
Asioiden systemaattisesta läpikäynnistä 
voi olla suuri hyöty.

 ▪ 2. Olet huolissasi jostakin sukurasit-
teesta.  Monilla sairauksilla on geneet-
tistä taustaa. Yhdessä terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa voidaan miettiä 
keinoja ennaltaehkäisyyn.

 ▪ 3. Käyt säännöllisesti lääkärissä kroo-
nisen sairauden vuoksi.  Kun hoidetaan 
kroonista sairautta, saattaa kokonaisuus 

herkästi unohtua. Terveystarkastuksessa 
katsotaan potilasta yhtä oiretta laajem-
min. Parhaimmillaan se voi jopa ryhdi-
stää kroonisen sairauden hoitoa.

 ▪ 4. Haluat aloittaa uuden liikuntahar-
rastuksen tai lisätä liikunnan määrää 
entisestä.  Liikunta kuormittaa elimistöä, 
mutta se ei saa haitata terveyttä vaan 
edistää sitä. Jos kärsii esimerkiksi 
nivelvaivoista, pitäisi suosia niveliä 
säästävää liikuntaa. Ammattilainen 
antaa vinkkejä liikuntaharrastukseen ja 
auttaa löytämään sopivan lajin.

Eläkkeellä voi hyvin viettää aktiivista elämää.

Nuoret 
kokeilevat 
johtamista

 ▪Tuhat nuorta johtajaa on valta-
kunnallinen kampanja, joka saat-
taa nuoret ja johtajat yhdessä tutki-
maan, kokemaan ja oppimaan, mitä 
johtajuus tänä päivänä on. 

Kauppakamarien, nuorkauppa-
kamarien ja YES-verkoston yhtei-
sen Tuhat nuorta johtajaa -kam-
panjan aikana nuori pääsee päiväk-
si mukaan johtajan arkeen. Tavoit-
teena on tarjota nuorille tilaisuus 
seurata johtajan työpäivää. Johtaja 
antaa nuorelle esimerkin siitä, milla-
ista johtajuutta työelämässä tarvita-
an. Nuorelle päivä on henkilökoh-
tainen haaste ja mahdollisuus miet-
tiä, mitä johtajuus tarkoittaa käy-
tännössä ja millaisia taitoja työe-
lämässä tarvitaan sekä saada eväi-
tä oman työuransa rakentamiseen. 
Rekrytointi kampanjaan on alkanut 
ja kestää 7.4. saakka.

– Kokkolan ja Pietarsaaren 
seudulla tavoitteena on saattaa yh-
teen 30–40 paria. Kauppakamari 
hoitaa johtajien hankkimisen ja Nu-
orkauppakamari yhteistyössä YES-
verkoston kanssa rekrytoi nuoret, 
kertoo Pohjanmaan kauppakama-
rin johtaja Paula Erkkilä.

– Toteutamme kampanjan vii-
kolla 19 ja mukaan haetaan yri-
tyksen johto- ja esimiestehtävissä 
tai verkostojen ja projektien veto-
vastuussa toimivia henkilöitä. Nu-
oret ovat 17–24-vuotiaita opiskeli-
joita, ja omalla alueellamme haem-
me mukaan erityisesti korkeakoulu-
opiskelijoita, kertoo projektipäällik-
kö Roosa Risikko Kokkolan Nuor-
kauppakamarista.

Kauppakamaritoiminta viettää 
tänä vuonna 100-vuotisjuhlaa ja Su-
omen Nuorkauppakamarit täyttää 
60 vuotta. Tuhat nuorta johta-
jaa -kampanja on osa juhlavuoden 
ohjelmaa, ja sillä halutaan nostaa 
esiin yritysten yhteiskunnallista ja 
alueellista merkitystä.


