Työnilonjulistus 2015
”Hyvässä tilassa”

”J

ulistettakoon työn tekemisen iloa ja rauhaa
koko Suomeen. Haastamme kaikki työpaikat
mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen, koska
jatkuva epävarmuudesta, kiireestä ja rahapulasta
kumpuava ongelmapuhe saattaa johtaa työn
mielekkyyskatoon, toivottomuuteen tai jopa
tuuliajolle.
Vaihtakaamme näkökulmaa valittamisesta
vaikuttamiseen: myrskytköön, mutta hyvässä
henkisessä ja fyysisessä tilassa keksimme ratkaisuja
ongelmiimme ja menestymme tulevaisuudessa.
Luokaamme siis työnteolle sellaiset puitteet, jotka
antavat työn sujua ja ajatuksen lentää. Hyvät ideat
syntyvät yhtä hyvin lenkkipolulla kuin työpaikalla
näytön ääressä, yksin ajatellen, ryhmässä ideoiden
ja verkostossa liikkuen.
Kohtaamiseksi tarvitsemme uusia tiloja,
jotta näkisimme ja kuulisimme toisiamme.
Edistettäköön siis avoimuutta, poistettakoon
hierarkioita ja valvontaa sekä lisättäköön rentoutta
ja viestinnän vaivattomuutta. Tiedon saaminen
on tunne, joka syntyy arvostuksen kokemuksesta,
ei sähköposteista tai introista, vaan erityisesti
läsnäolosta ja kiireettömyydestä.
Miettikäämme myös yhdessä, mikä meillä
on hyvin ja mistä voimme olla kiitollisia. Toki
kysyä voisi sitäkin, mikä meillä lisäisi työniloa.
Epäkohdat eivät poistu vaikenemalla. Eräällä
työpaikalla aloitettiin hernetunti: kukin sai ottaa
herneitä nenästään, mutta muutaman kerran
jälkeen valituksen aiheet loppuivat.
Ahkeruus tai älykkyys eivät enää riitä, vaan niitä
tärkeämmiksi tulevat innostus, aloitteellisuus ja
kehittymishalu. Jokainen oppii iästä riippumatta,
sillä aivomme ovat joustavat. Suurimmat esteet
ovat uskomuksissamme sanoessamme itsellemme,
ettei päässämme pysy mikään, ja toistamalla

työpaikan käytävillä, että turha täällä on yrittää.
Kurkistettakoon siis pinnankin alle ja mietittäköön,
miten henkiset ja fyysiset seinät saadaan
avartumaan tai jopa nurin.
Katsokaamme itse kukin peiliin oman
hyvinvointinsa kasvattamiseksi. Etsikäämme
arjesta positiivisia poikkeamia kuten työn
tähtihetkiä, hymyä ja kauneutta, sillä se, mihin
huomio kiinnittyy, kasvaa. Myönteisten tunteiden
ylijäämäpankki rakentaa henkilökohtaisia
voimavaroja ja suojelee hyvinvointiamme
vaikuttamalla tapaamme arvioida stressaavia
tilanteita joustavammin, rauhallisemmin ja
myönteisemmin.
Pidä yhteyttä tärkeisiin ihmisiisi ja varaa siihen
aikaa. Jaa anteliaasti kiitosta, ilahduta työkavereitasi
ja ventovieraitakin. Opi joka päivä jotain: tee
sellaista, mitä et ennen ole uskaltanut: ota uusi
vastuu työssäsi tai haaste, josta nautit. Ole
liikunnallisesti aktiivinen, mutta sovita harjoitukset
kuntotasoosi.
Pitäköön työnantajat kiinni tärkeimmästä
pääomastaan, ihmisistä. Vastuullinen ja
ihmisiä arvostava henkilöstöpolitiikka synnyttää
työhyvinvointipääomaa. Se houkuttelee hyviä
työntekijöitä palvelukseen ja saa jokaisen tekemään
parhaansa, jopa ylittämään odotukset. Tämä
puolestaan näkyy asiakkaillakin palvelun korkeana
laatuna.

Toivotamme kaikille valoa, iloa ja
työn tekemisen rauhaa!
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