
Kun ihmisen
käytös muuttuu

Työkyvyn alenemisen uhka olisi
hyvä tunnistaa ajoissa. Mutta mi-

ten?
"Varhainen signaali voi olla se, että ih-

misen käytös muuttuu jotenkin. Voi olla
paljon toistuvia sairauslomia, tulee riitoja,
pinna palaa helposti. ihminen on aiempaa

kärsimättömämpi, keskittymiskyky huo-
nonee tar hän puuhaa epäolenna isia asioi-

ta", sanoo vakuutusyhtiö Tapiolan lääke-
tieteellinen johtaja Ari Kaukiainen.

Mistä tietää, minkälainen riita on heik-
ko signaali?

Muutos voi olla se, että joku joka ei
ennen riidellyt alkaa yhtäkkiä riidellä tai
se että äänekäs ihminen yhtäkkiä hil-
jenee."

Kun joku on tällaisen muutoksen huo-
mannut, yrityksessä pitäisi olla tieto, ku-
ka ottaa yhteyttä ja mihin.

"On huono tapa ottaa yhteyttä selän ta-
kana. Kysyy rohkeutta kysyä mitä kuu-
luu, mutta se voi olla se kaikkein tärkein
teko."

Jos tilanne ei vastauksesta selviä, voi
ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.
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Sataa palkintoja
Marraskuussa on vyörynyt
måinella ja kunniaa ainakin
parillekymmenelle yritykselle
tai iohtajalle. Tässä joitakin:

Accenture, Gutta ja Talous-
elämä valitsivat vlime viikol'

la Koneen talousjohtaja Henrik Ehrn-
roothin Vuoden talousjohtajaksi.

Nuorkauppakamarien valitsema Vuo-
den nuori johtaja on Katja Noponen. Hä-
nestä on juttu tämän lehden sivulla 28.

Etera myönsi viime viikolla ensim-
mäisen työhyvinvointipalkintonsa De-
lipap Oy:lle.

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko
Karvinen sai Vuoden innovaatiojohta-
jan tittelin pari viikkoa sitten Microsof-
tin Business Summitissa.

Rovio Entertainmentin toimitusjoh-
taja Mikael Hed voitti Ernst & Youngin
Entrepreneur ofthe Year -kilpailun mar-
raskuun alussa.
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JOOGA TLILEE TYOPAIKALLE
Pöytä, tuoll ;a seinät tolmrvat apuvälinelnä joogatunnllla

l|} Kymmenkunta Ihn Turun

"'"' tretotekniikkaihmistä ko-
koontuu tiistalaamuna puoli kah-
deksalta joogatunnille. Joogaopet-

taja Jenny Laurosen ohjaama
tunti on välillä neuvotteluhuo-
neessa, välillä aulassa jonne mah-
tuu levittämään joogamatot.

Joogatunti oli järjestelmäsuun-
nittelija Jaana Variosen idea.

Varjosen mukaan erityisesti
niska- ja hartialiikkeet ovat o1-

leet hyödyksi, sillä osanottajat
q öskenleler ät tietokonecn ääres-

sä koko päivän ja useimmilla on
niska-hartiaseudun vaivoja.

'Joogatunti on myös mukavas-
ti lisännyt yhteishenkea'l Varjo-
nen sanoo.

Osallistujat maksavat itse tun-
linsa, mulla sen maksuun voi
käyttää työnantaj an kustantamaa
Sporttipassia. Ryhmä on naisval-
tainen, kuten työpaikkaliikunnan
ryhmät yleensä.

Joogaliikkeitä voi tehdä työ-
pöydän ääressä. Tunnilla apu-
väl inei tä ovat pöydä t. t uol it ja sei-

nät. Ryhmä tekee hartioiden, käsi-
en ja ranteiden venytyksiä ja hen-
gitysharjoituksia.

Jenny Lauronen neuvoo m1 ö'
taukojoogaan sopivia liikkeitä.
Avokonttorissa voi venytellä is-
tuallaan tai samalla kun katselee
ikkunasta ulos.

Eikö ole noloa huitoa keskellä
avokonttoria?

"O sallistumismahdollisuutta
on tarjottu työpaikalle kaikille,
jolloin se on paljon hyväksytym-
pää", Lauronen vastaa.

Laurosen mukaan jooga sopii
kaikille. "On väärinkäsitys, että se

vaatisi paljon notkeutta."
Tunneille osallistuva tietohal-

lintopäällikkö Kaisu Körkkö to-
sin huomauttaa, että "pennteiset
joogaliikkeet ovat aika haastavia

ja voi tulla pettymyksiä, jos niitä
ei opi heti". Hartiaseisontaakin
on kokeiltu.

Körkön mielestä tärkeintä on
se, että joogatunnit ovat virkistä-
neetja antaneet hyvän alun työ-
päivälle.

Työpaikoilla jooga on monel-
le uusi asra. Lauronen ei esitte
le tunneilla joogafilosoflaa, pait'
si jos joku k_vsyry.

Jennv Lauronen opettaa Iyen-
garjoogan menetelmällä. Se on
hänen mukaansa analyyttinen
ja täsmällinen joogamuoto, jos-
sa jokainen liike on pilkottu mo-
neen eri vaiheeseen.

Lauronen kiertää työpaikoilla
pltämässä joogatunreja. Hänen
Pune-joogakoulullaan on tormin-
taa Turussa, Helsingissä ja Kuu-
samossa Rukalla.
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