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TÄSSÄ
NUMEROSSA

Vastuullista kaupallisuutta
TÄTÄ KIRJOITTAESSA koronavirus on sairastuttanut
HOK-Elannon henkilökuntaa suhteessa reilusti vähemmän kuin toimialueen asukkaita, vaikka asiakaskohtaamisia on päivässä satojatuhansia. Tämä kertoo siitä, että
suojautuminen virukselta on toiminut, sekä välineiden
osalta että ennen muuta koko henkilökunnan oikealla
vastuullisella asenteella. Siitä iso kiitos kaikille!
Epävarmuus ympärillämme valitettavasti jatkuu.
Työterveyspsykologi kuvaa tilannetta tässä lehdessä
ultrajuoksuksi, ei siis pikamatkaksi eikä edes maratoniksi.
Kukaan ei tällä hetkellä tarkkaan tiedä, koska koronan
värittämä elämä maailmassa normalisoituu tai mitä tuo
normalisoituminen tarkoittaa. Epävarmuus kuormit-

taa, jokaista meistä vähän eri tavalla. Kuormitus näkyy
monella tavalla, myös asiakkaissa. Jaksetaan opastaa,
neuvoa, kuunnella ja auttaa. Me olemme tärkeä osa
asiakkaiden arjen sujuvuutta ja turvallisuutta ja voimme
sitä kautta keventää epävarmuuden kuormaa.
HOK-Elanto on vakavarainen yritys, jonka talous
kestää. Tämän vuoden tulos ei näytä hyvältä, mutta
me menemme tämänkin kriisin yli tarjoamalla yhdessä
laajalla rintamalla palveluja, etuja ja hyvinvointia asiakasomistajillemme. Samaan aikaan pyrimme kaikin
keinoin varmistamaan työn ja toimeentulon kaikille
HOK-Elannon työntekijöille, mutta tämä vaatii meiltä kaikilta joustavuutta ja muutosvalmiutta. Keväällä
ja kesällä selvisimme yhteistyöllä tilanteesta hienosti.
Jatketaan tällä samalla mallilla myös nyt syksyllä kun
korona näyttää ottavan ”uusia kierroksia”.
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Viranomaisten matkustusohjeet elävät koko ajan tilanteen mukaan. Haluan kuitenkin vedota sen puolesta, että
välttäisimme edelleen matkustelua ulkomaille, jos suinkin
mahdollista. Kotimaanlomien puolesta puhuvat tietysti
myös S-ryhmän erittäin hyvät henkilöstöedut hotelleissa,
ravintoloissa, bensa-asemilla, kaikissa kaupan ketjuissa ja
monissa muissa palveluissa.
HOK-Elannossa päivitämme tilanteen mukaan omia
koronalinjauksiamme muun muassa suojaimista. Nyt
meidän kaikkien on hyvä kantaa yhdessä vastuuta
tilanteesta ja toimia ohjeiden mukaisesti niin työssä kuin
vapaa-aikanakin.

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja
veli-matti.liimatainen@sok.fi
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MEIDÄN

HOK-Elannon
henkilökunnalta aloite

Kukkaämpäreiden
kolmas elämä
vessaharjoina

S-ryhmä julkaisi ruokaostosten
personal trainerin
S-RYHMÄN UUDEN RAVINTOLASKURIN avulla voi tarkastella ruokaostosten terveellisyyttä ja tehdä
viisaampia valintoja ruokakaupassa.
Yhteistyössä Suomen johtavien ravitsemustieteilijöiden kanssa kehitetty laskuri
auttaa ruokaostosten laadun seuraamisessa ja paljastaa mm. tyydyttyneen
rasvan, kuidun, suolan ja sokerin lähteet.

Oma ostodata personoi
palautteen
Ravintolaskuri on helppokäyttöinen
ja sen antama palaute suhteutetaan
kunkin asiakasomistajan tai perheen
kokonaisostoksiin. Näin palaute on personoidumpaa. Tavoitteena on herättää
suomalaisia seuraamaan erityisesti ravitsemuksen laatua ja syömistä oikeassa
suhteessa.
Ravintolaskuri tuo hyötykäyttöön
asiakkaiden oman ostodatan. Ruokaostosten terveellisyyden tarkasteleminen
ei vaadi ylimääräistä vaivannäköä, kun
tiedon saa suoraan omista ostoksista
suosituksiin suhteutettuna. Ravintoaineiden lähteitä voi tarkastella tuotetasolle
saakka ja laskuri voi paljastaa vaikkapa
piilosuolan lähteen.

Selkeä liikennevalomalli
Vihreä väri kertoo, että ravintoarvon
kokonaismäärä on suositusarvojen mukainen. Keltainen väri huomauttaa, että
ravintoarvojen kokonaismäärä on lähellä
suositusarvoja, mutta kuitenkin 10-20
prosenttia suositusarvojen ulkopuolella.
Punainen herättää huomaamaan, että
nyt liikutaan kauempana suosituksista ja
ravintoarvojen lähteitä on syytä tarkastella tarkemmin.

Kattavaa ravitsemustietoa
Tiedot laskuri saa elintarvikepakkausten ravintosisällöistä. Pakkaamattomille
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Näin otat
ravintolaskurin
käyttöön:
• Lataa S-mobiili sovelluskaupastasi. Omat ostot
-palvelun löydät
Oma kauppa-osiosta.
• Voit ottaa palvelun
käyttöösi myös pöytäkoneella kirjautumalla
S-kanava.fi -sivustolle
Bonus ja ostot -osiosta.

SUUNNITTELE RUOKAOSTOKSESI
TERVEELLISEMMÄKSI UUDELLA
S-MOBIILIN RAVINTOLASKURILLA.

tuotteille, esimerkiksi hedelmille ja
vihanneksille, ravintotiedot on haettu
erikseen THL:n ylläpitämästä elintarviketietokanta Finelistä. Näin kuluttajat saavat aivan uudenlaisella tavalla
yhdestä paikasta kattavaa ravitsemustietoa. Palvelussa käytettävät suositusarvot pohjautuvat suomalaisiin
ravitsemussuosituksiin, Fineli
-tietokantaan sekä Euroopan parla-

mentin ja neuvoston asetukseen.
Omat ostot on asiakasomistajalle
suunnattu palvelu, jonka avulla voi
seurata henkilökohtaisia ostoja kuluneen vuoden ajalta. Palvelulla on jo
lähes 400 000 käyttäjää. Palvelussa
voi seurata esimerkiksi ruokaostosten
ravintoarvoja, kotimaisuutta, hiilijalanjälkeä sekä kasvisten ja hedelmien
osuutta ostoksissa.

KÄYTETYT LEIKKOKUKKAÄMPÄRIT
OVAT SAANEET UUDEN MUODON
Sinituotteen siivoustuotteina, joita
myydään kaikissa Suomen Prismoissa
ja useimmissa S-marketeissa. Kierrätysmuovin käyttö pudottaa tuotteiden
ilmastopäästöjä 90 prosenttia.
Jo alun perin kierrätysmuovista
valmistettuja mustia leikkokukkaämpäreitä on kerätty tänä vuonna
HOK-Elannon myymälöistä yhteensä
60 000 kappaletta! Aloite tähän on
tullut valveutuneelta henkilöstöltämme, joka heräsi kyselemään ämpäreiden jatkokäytön perään.
S-ryhmän tavoitteena on vuoden
2025 loppuun mennessä kierrättää 80
prosenttia jätteistä joko raaka-aineeksi
tai uusiksi tuotteiksi. Valtaosa myymälöiden pakkausmateriaaleista kiertää

jo nyt, mutta toisinaan syntyy sivuvirtoja, joiden kierrättäminen on syystä
tai toisesta hieman vaikeampaa.
Sinituote oli luonteva valinta S-ryhmän kumppaniksi uudessa kiertotalousratkaisussa, koska se on S-ryhmän
tavoin sitoutunut kunnianhimoisiin
ilmastotavoitteisiin. Sinituote on myös
mukana S-ryhmän Iso juttu -ilmastokampanjassa, jonka tavoitteena on
koota yhteen ryhmän kumppaniyritykset ja vähentää yhdessä ilmastoa
lämmittäviä päästöjä miljoonalla
tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Yksi

tavoitteista niitä on juuri kierrätysraaka-aineen käytön lisääminen.
Sinituote tuo S-ryhmän kauppoihin myyntiin kierrätysmuovista
valmistetun wc-harjan, tiskiharjan ja
kaakeliharjan sekä 15 litran sangon.
Valitessaan wc- tai tiskiharjaa kuluttaja voi osallistua ilmastotalkoisiin.
Hiilineutraalisti kierrätetystä muovista
kotimaassa valmistettujen tuotteiden
ilmastovaikutukset ovat 90 prosenttia
pienemmät kuin tavallisesta muovista
valmistetuilla tuontituotteilla.

Fillarikausi jatkuu lokakuun loppuun
ALEPA-FILLARIT OVAT KUULUNEET HELSINGIN KATUKUVAAN JO VIITENÄ
KESÄNÄ. Alepa-fillareiden kesä on meidän muiden kesiä pidempi; se alkoi tänä
vuonna 1. huhtikuuta ja päättyy lokakuun lopussa. Vantaalla fillarit rullasivat nyt
toista kertaa.
Korona on vaikuttanut myös kaupunkipyörien käyttäjämääriin. Helsingin ja
Espoon palvelussa koko kauden käyttäjiä on reilut 40 000 eli noin 30 % vähemmän kuin viime kaudella. Matkoja oli heinäkuun lopun tilastoissa tehty karkeasti
40 % vähemmän kuin edelliskaudella. Ihmiset ovat koronan takia liikkuneet
vähemmän ja olleet etätöissä, eikä kaupungissa ole ollut normaalimäärää
turistejakaan. Myös sähköpotkulautojen yleistyminen on osaltaan vähentänyt
fillareiden käyttöä.
Tilanne on kuitenkin ollut vähän positiivisempi kuin muussa joukkoliikenteessä, jossa matkojen määrä laski suhteessa enemmän. Ihmiset ovat siis epidemian
aikana kokeneet kaupunkipyörät ja pyöräliikenteen turvallisemmaksi kulkumuodoksi kuin joukkoliikenteen, jossa altistumisriski on suurempi.
Pyöriä on tällä kaudella käytössä Helsingissä ja Espoossa yhteensä 3500
ja Vantaalla 1000. Käyttöaste on ollut koko kauden varsin hyvällä tasolla,
keskimäärin 6 matkaa per pyörä per päivä. Helsingin alueella käyttöaste on
korkeampi kuin Espoossa ja Vantaalla. Fillarikausi jatkuu siis vielä lokakuun
loppuun, joten kulkumuotoa ehtii vielä kokeilla!
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S-marketit
vahvistamaan ruoan
verkkokauppaa

VOIT TILATA
RUOKAOSTOKSET
NYT KOTIINKULJETUKSELLA.
Säästä aikaa ja vaivaa
– tee ruokaostokset verkossa
ja tilaa suoraan kotiin.

Wolt tuo
Emotionin
tuotteet
kotiovelle
alle tunnissa

www.s-market.fi

HOK-ELANTO JATKAA VERKKOKAUPPAPALVELUIDENSA VAHVISTAMISTA. Koronakevät moninkertaisti ruoan verkkokauppatilaukset
pääkaupunkiseudulla. Kysyntäpiikki
tasoittui, mutta ruoan nettitilaaminen
jäi tavaksi.
Kymmenen S-markettia aloittaa
vaiheittain syyskuun aikana kotiinkuljetukset kotiovelle Helsingissäa,
Espoossa, Vantaalla ja Tuusulassa.
Moni asiakas arvostaa lähimmän
myymälän tuttua valikoimaa. Siihen
S-market-ketjun verkkokauppa pyrkii
vastaamaan.
Netistä tilatut kauppakassit saa
kotiovelle tai noutopisteeseen seuraavaksi päiväksi pääkaupunkiseudulla.
Tuomalla verkkokauppapalvelun nyt
kaikkiin HOK-Elannon ruokakauppaketjuihin Prismaan, S-marketiin,
Alepaan ja Food Market Herkkuun asi-

akkaat voivat valita vaivattomimman
asiointitavan.
Ruoan nettitilaaminen on suosituinta lapsiperheiden keskuudessa, mutta
tilaaminen on kasvanut merkittävästi
myös dinkkutalouksissa ja ikäihmisten
keskuudessa.
Kysynnän kasvuun on tänä vuonna
vastattu monin keinoin. HOK-Elanto
laajensi Prisman kotiinkuljetuspalvelun
kattamaan koko pääkaupunkiseudun
kattavaksi ja avasi ruoan verkkokaupan noutopisteen jokaiseen Prismaan.
Lisäksi avattiin kokonaan uusi ruoan
verkkokauppa Food Market Herkulle
sekä S-market Klaukkalalle ja Mäntsälälle pikavauhdilla.
Ruoan verkkokauppapalveluiden
vauhdittaminen ja uusien toimipisteiden avaaminen pääkaupunkiseudulla
Prisma-, S-market, Alepa ja Food
Market Herkku -ketjuissa on tarkoitta-

Kaaren uusi
pullonpalautus
nielaisee kerralla
säkillisen pulloja
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nut satojen uusien kerääjien perehdyttämistä. Lisää henkilöstöä perehdytetään jatkuvasti.
Ruoan verkkokauppapalvelu toimii
ensi vaiheessa seuraavissa S-marketeissa: Arabia, Konala, Maunula,
Columbus, Espoon keskus, Koivuhaka,
Tuusula. Lähiviikkoina ruoan verkkokauppapalvelua saa myös seuraavista
S-marketeista: S-market Itälahdenkatu
Lauttasaaressa, S-market Kivenlahdentie Espoossa sekä S-market Jakomäki.
Ruoan verkkokaupan toimitusalueet ja -ajat: www.s-market.fi

KANNELMÄEN PRISMA KAARI sai elokuussa huipputehokkaan
pullonpalautusautomaatin helpottamaan muovipullojen ja tölkkien
palautusta.
TOMRA R1 -palautusautomaatilla tyhjät muovipullot ja tölkit kaadetaan laitteeseen vaikka säkillinen kerrallaan. TOMRA R1 on jopa viisi
kertaa nopeampi kuin perinteiset pullonpalautusautomaatit, joihin
palautetaan pakkaukset yksitellen.
Prisma Kaari on palautusmäärissä mitattuna Suomen toiseksi suurin
palautuspiste.
- Uskon uuden TOMRA R1 -laitteen kasvattavan palautusmääriä edelleen. Varsinkin suuria määriä palauttaessa, palautustapahtuma myös
nopeutuu merkittävästi. Uskon, että asiakkaat pitävät sekä nopeudesta, että siitä etteivät kädet tahmaannu. Pullot automaattiin, kuitti
käteen ja kauppaan ostoksille, tuumii Kannelmäen Kaaren Prismajohtaja, Ilkka Riiali.

WOLT TOIMITTAA ravintolaruuan
lisäksi päivittäistavaroita, kukkia ja
kirjoja, ja elokuusta alkaen myös
Emotionin kosmetiikkatuotteita.
- Olemme tunnistaneet, että ihmiset
haluavat ostaa myös kosmetiikkaa
verkosta yhä enemmän, osittain varmaan tämäkin on koronan vaikutusta,
HOK-Elannon Emotion-ketjun vetäjä
Elina Vaalto toteaa.
Emotion ja Wolt pyrkivät tarjoa-

maan uuden, nopean vaihtoehdon
asiakkailleen. ”Wolttaamalla” ostokset
saapuvat perille keskimäärin puolessa
tunnissa.
- Juhlat illalla tai lähtö mökille
parin tunnin kuluttua, etätyöpalaveri
videoneuvotteluna, lahja ylioppilaalle…
aina ei ehdi odottaa verkkokaupan
toimitusta, Vaalto maalaa.
Palvelu tuo helpotusta myös lahjasesonkeihin. Esimerkiksi joululahjat voi

tilata valmiiksi paketoituina helposti
kotisohvalta kotiovelle.
Valikoiman pääpaino on ihonhoitoja hiustenhoitotuotteissa sekä kosmetiikan suosituimmissa tuotteissa.
Alkuvaiheessa Woltiin avataan noin
200 tuotetta. Aluksi mukana on neljä
Emotion-yksikköä: Ainoa Tapiola,
Hyvinkää, Redi ja Tripla. Kuljetusmaksu määräytyy etäisyyden mukaan,
alhaisimmillaan se on 3,90 euroa.

Miten R1 toimii?
1. Avaa luukku ja kaada
tölkit ja/tai muovipullot
laitteeseen
2. Sulje luukku. Laite laskee
ja lajittelee pullot ja tölkit
3 Ota kuitti ja jatka ostoksille
TOMRA R1 ei hyväksy lasipulloja, vaan ne tulee palauttaa
muihin TOMRAn palautusautomaatteihin.

7

P I KAV I S I I T T I

MEIDÄN
HOK-Elanto osti Kappelin
HOK-ELANTO (Elanto ennen HOK:n
ja Elannon fuusiota vuonna 2004) on
harjoittanut kahvila- ja ravintolatoimintaa Esplanadin puistossa sijaitsevassa ravintola Kappelissa 44 vuoden
ajan. Nyt HOK-Elanto omistaa myös
rakennuksen. Kaupanteon yhteydessä
allekirjoitettiin vuokrasopimus noin
1 500 m2:n maa-alasta, jolla rakennus
sijaitsee.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus on pinta-alaltaan noin 1100
m2. Rakennus vaatii peruskorjauksen.
Koska kyseessä on suojeltu arvorakennus, on remontti toteutettava tiiviissä
yhteistyössä kaupungin kanssa.
- Rakennuksen nykyisenä vuokralaisena HOK-Elanto on jo suoritta-

nut osan vaadittavista korjauksista,
mutta valtava urakka on vielä edessä,
HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki
Karjalainen toteaa.

Nykyaikainen 150-vuotias
Kappeli aloitti toimintansa vuonna
1867. Kappeli on yksi HOK-Elannon
ravintoloiden lippulaivoista.
- Kappeli on oikeastaan noudattanut
jo vuosikymmenien ajan nykytrendiä, jossa yhden katon alla on monta
erilaista tunnelmaa, Kappelissa vieläpä
vuoden jokaisena päivänä. Kappelissa
on valkoisten liinojen ruokaravintola,
tunnelmallinen baari ja valoisa kahvila,
unohtamatta tietysti Espan kesäkeidasta eli Kappelin terassia, HOK-

Elannon ravintolatoimialan johtaja
Henriikka Puolanne hehkuttaa.
Remontin yhteydessä tullaan myös
toimintaa kehittämään.
- Vaalimme klassikon perinteitä,
mutta tuomme siihen myös rohkeasti
uutta, Puolanne lupaa.

HOK-Elanto voitti
tarjouskilpailun
Kaupunki kutsui tarjouskilpailuun
yli 50 toimijaa, joista 22 allekirjoitti
salassapitosopimuksen ja sai kohteen myyntiesitteen. Tarjouksen
lähetti lopulta kolme toimijaa. Näistä
HOK-Elannon tarjous oli kaupunkiympäristölautakunnan arvion mukaan
selvästi paras.

Ann-Sofi Lindblad
Kassavastaava,
Food Market Herkku
keskusta
1

HSL:n
matkalippuja
nyt noin 200
HOK-Elannon
myymälästä
8

HSL-MATKALIPPUJEN OSTAMINEN KAUPPAREISSUN YHTEYDESSÄ on yksi
toivotuimmista lisäpalveluista. HOK-Elanto sai elokuussa päätökseen kassajärjestelmän muutoksen, joka mahdollistaa lippujen myynnin ja lataamisen.
HOK-Elannon toimialueella HSL-lipputuotteita saa nyt noin kahdestasadasta
marketkaupan toimipaikasta (Alepat, S-marketit, Prismat ja Food Market Herkut).
Toimipisteverkosto kasvoi elokuussa aiempaan nähden lähes nelinkertaiseksi.
- Hienoa, että voimme helpottaa asiakkaan arkea tarjoamalla tämän tärkeäksi koetun lisäpalvelun yhä useammassa paikassa. Julkinen liikenne on tärkeä ja vastuullinen osa pääkaupunkiseudun sykkivää sydäntä, HOK-Elannon HSL-liiketoimintavastaava, ryhmäpäällikkö Marko Lumppio toteaa.
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Mitä työnkuvaasi ja tehtäviisi kuuluu
Työnkuvani on erittäin monipuolinen; sen lisäksi että vastaan toimipisteemme kassa- ja rahaliikenteestä, teen myös esimerkiksi työvuorosuunnittelua ja palkkaraportointia.

Millainen työpaikka keskustan Herkku on?
Herkku on innostava ja inspiroiva työpaikka! Olen päässyt tekemään
vaihtelevia työtehtäviä ammattilaisten seurassa jo useamman vuoden
ajan.

Kerro Herkun henksueduista ja mitä muita etuja käytät?
Herkussa henkilöstöetu on suotuisa kymmenen prosentin ostoetu.
Liikun paljon pyörällä tai kävellen, joten ostan Herkusta lähinnä eväitä. HOK-Elannon henkilöstöedut ovat ylipäänsä kattavat ja hyvät. Olen
enimmäkseen hyödyntänyt päivittäistavarakauppojen ostoetua, sekä toki
työterveyshuollon palveluita ja sairauskassaa.

9

Resilienssi

– joustoa, palautumista,
oppimista
KUVA: Mikko Heiskala
- MINUSTA RESILIENSSI ON ENNEN KAIKKEA
MUUTOSJOUSTAVUUTTA, eli enemmän kuin sopeutumista ja selviytymistä. Siihen sisältyy myös
oppimista ja kehittymistä. Iskun saatuaan ihminen taipuu, palautuu, oppii ja kehittyy, joku toki
nopeammin kuin toinen, työterveyspsykologi Nina
Lyytinen Terveystalosta sanoo.
Koronaepidemia on tuonut esiin ihmisten ja
yhteisöjen resilienssin kun on jouduttu muokkaamaan rutiineja, uudistamaan työtapoja ja luomaan
jopa aivan uusia työtehtäviä.
- Esimerkiksi HOK-Elannossa on nähty aivan
mieletöntä joustavuutta, sitkeyttä ja nopeutta pitkin matkaa sekä yksilö- että yritystasolla.
Esimerkkeinä vaikkapa myymälähenkilökunnan
arjen muuttuminen hygieniaohjeiden, turvavälien ja asiakaskohtaamisten muuttumisen myötä,
ravintolahenkilökunnan siirtyminen kaupan töihin,
tukitoimintojen siirtyminen etätöihin, Lyytinen
luettelee.

Resilienssiä voi kehittää
Resilienssi on psyykkinen ominaisuus, jota joillain
on enemmän kuin toisilla. Taustalla vaikuttavat
kasvatus, biologiset ominaisuudet, omat kokemukset sekä lähipiiristä ja ympäristöstä kumpuavat myönteiset ja haitalliset tekijät. Resilienssin
ilmentymiä ovat esimerkiksi ongelmanratkaisukyky, joustavuus, itsesäätelykyky ja optimismi.
Resilienssi kasvaa iän myötä, kun ihmiselle
kehittyy taitoja, joiden avulla useimpia jatkuvasti
toistuvia vastoinkäymisiä on helpompi käsitellä.
- Resilienssiään voi parantaa pysähtymällä
omien tunteiden, ajatusten ja reaktioiden äärelle.
Miten tämä vaikuttaa minuun, mitä minä tarvitsen
jaksaakseni, mikä auttoi keväällä jaksamaan, mikä
pahensi olotilaa, mitä noista otan jatkossa mukaan
”työkalupakkiin” ja mistä opettelen pois?
Testattu työkalu saattoi keväällä olla vaikkapa
kahvihetki ystävän kanssa, metsälenkki, riittävä
uni, videopuhelu sukulaiselle tai keskusteluhetki
työkaverin kanssa… Oliko siitä hyötyä, paransiko tai
ylläpitikö se oloa. Resilienssin vahvistaminen vaatii
omien tunteiden ja toimintamallien tunnistamista.
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Kaupan myyjä on kaksoisroolissa
Lyytinen muistuttaa, ettei koko ajan tarvitse tuntua hyvältä.
- Kiukku, pelko, suru, väsymys ovat ymmärrettäviä ja sallittuja tunteita siinä missä hyvätkin.
Pelko ja huoli omasta tai läheisen sairastumisesta,
tai siitä, että itse tartuttaa tautia tietämättään
eteenpäin vaivaavat meistä useimpia ainakin
silloin tällöin.
Samat huolet vaivaavat asiakkaita.
- Asiakaspalvelutyöntekijät saattavat olla erityisen kuormituksen alla, kun joissain tapauksissa
heille on tullut kaksoisrooli hoitaa omaa asiakaspalvelutyötään ja samalla rauhoittaa asiakkaiden
stressitasoja ja kuunnella heidän huoliaan, Lyytinen toteaa.
Oman työn arvostaminen, positiivinen palaute
ja työn tavoitteiden selkeys ovat henkisen työhyvinvoinnin peruspilareita.
- On hyvä tietää, mitä minulta odotetaan.
Hyvältä tuntuu, kun joku sanoo ”hyvää työtä” tai
vaikkapa ”kiitos hyvästä yhteistyöstä”. Myönteistä
palautetta kannattaa antaa työkavereille ja myös
itselle.

Korona taitaakin olla ultrajuoksu?
Koronaepidemian alkuvaiheessa puhuttiin urheilutermein, että kyseessä ei ole pikamatka vaan
maraton.
- Nyt näyttää siltä, että kyseessä on ehkä ennemminkin ultrajuoksu, eli todella rankka kestävyyslaji. Kukaan ei vielä tiedä koska tämä on
ohi. Epävarmuus vie sietokyvyn taas äärirajoille
ja omasta selviytymispakista pitää alkaa kaivaa
työkaluja.
Sekin olisi Lyytisen mielestä tärkeä tiedostaa,
että yksin ei tarvitse selvitä. Auttaminen ja avun
pyytäminen kuuluvat elämään muulloinkin kuin
äärioloissa.
- Resilientti ihminen hakee tukea ja apua tarvitessaan kavereilta, ystäviltä, työkavereilta, esimieheltä tai meiltä ammattilaisilta.

Mikä ihmeen
resilienssi?
Resilienssi-termi on
noussut koronan myötä
aktiiviseen sanavarastoomme. Moniulotteinen termi
tarkoittaa muun muassa
psyykkistä palautumiskykyä,
kykyä selvitä vastoinkäymisistä ja sopeutumiskykyä muutostilanteissa.

Nina Lyytinen käsittelee
eri psykologian aiheita ja
ilmiöitä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa
Psykopodiaa-podcastissa
osoitteessa
www.psykopodiaa.fi

Nina Lyytisen
vinkit resilienssin
vahvistamiseen
Pohdi:
• Millä keinoilla olen selvinnyt
aikaisemmista vaikeista ja
haastavista tilanteista?
• Mitkä keinot toimivat, mitä
kannattaa välttää?
Paneudu:
• Itsetuntemuksen ja luottamuksen vahvistamiseen
• Omien arvojen kirkastamiseen
ja arvojen mukaan elämiseen
• Stressinsäätelykeinojen
vahvistamiseen
Muista:
• Kuulun yhteisöön, ryhmään
• En jää yksin: pyydän ja otan
apua vastaan!
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Konttorilaiset etätöissä
Koronavirus lähetti maaliskuussa ison joukon HOK-elantolaisia konttorilta kotiin töitä
tekemään. Silloin vielä Kaupintiellä sijainnut konttori tyhjeni lukuun ottamatta muutamia,
joiden työtehtävät tai tietokoneohjelmat edellyttivät työskentelyä konttorilla.
Verkkokauppaa kehitettiin
toisinaan myös konttorilla.

HOK-ELANNON UUSI KONTTORI
TRIPLASSA on niin kutsuttu monitilatoimisto. Neuvotteluhuoneita,
puhelinkoppeja ja vetäytymistiloja
käytetään lyhytaikaisiin työtehtäviin
ja varsinaiset työpisteet sijaitsevat
avotiloissa. Lähtökohtana tilasuunnittelussa oli muun muassa se, että osa
ihmisistä, esimerkiksi marketketjujen ja
ravintoloiden ryhmäpäälliköt työskentelevät etupäässä kentällä eli etätöissä. Työpisteitä on vähemmän kuin
työntekijöitä, joten etätöitä tehdään
jatkossakin. Koronakevät toi monenlaisia näkökulmia etätyöskentelyyn.

Uudet viestintävälineet
tulikokeessa

Etätöillä on monet kasvot

Sisäinen tarkastus jalkautui
marketteihin

Osalle etätyö on helpotus: Ei pitkiä
työmatkoja, ei lapsiperheen aamuhärdeliä, ei hiustenlaittoa ja meikkausta,
ei vaatteiden silitystä, ja kravatti ja
puku saavat roikkua rauhassa kaapissa.
Toisille etätyö on piinaa: Ei sosiaalisia kontakteja, ei kahvitauko- ja
lounasseuraa, luonteva keskustelu
töihin liittyvistä asioista hiipuu, kun
sitä varten pitäisi tarttua puhelimeen
tai avata teams, workplace chat tai
sähköposti. Koneen ääreen saattaa
uppoutua tuntikausiksi niin, että tauot
ja taukoliikunta unohtuvat.
Joillekin etätyö oli kevään aikana
todella haastavaa: Kotona töitä teki
myös puoliso, kouluikäiset lapset opiskelivat etäkoulussa ja kun päiväkodit
olivat kiinni, olivat perheen pienimmätkin ”työn iloa” tuomassa. Rauhallisia työtiloja haettiin saunasta, vaatehuoneesta ja lasitetulta parvekkeelta.
Kun normaalisti olisi ollut aika siirtyä
työpaikkaruokalaan lounaalle, alkoikin
ruoanlaitto koko perheelle.

Sisäiset ja ulkoiset palaverit siirrettiin
Microsoftin Teams-alustalle. Käytäntöä
jatketaan edelleen, ellei ole välttämätöntä tavata kasvotusten.
Workplace ja ennen kaikkea sen
chat -ominaisuus osoitti voimansa
pikaviestien välittäjänä. Kiivaimpina
koronakuukausina koko HOK-Elannon
chat -viestin määrä oli Workplacen
tilaston mukaan yli 300 000! Eikä
pidä unohtaa puhelinta ja sähköpostia,
nekin pitivät vielä tiukasti pintansa
uusien välineiden rinnalla.

Korona pysäytti keväällä normaalit
toimipaikkatarkastukset, koska niiden
arveltiin häiritsevän liiaksi toimipaikkojen muutenkin poikkeuksellista arkea.
- Koko tiimi jalkautui useaksi viikoksi
eri puolille market-toimialaa. Itse olin
hyllyttämässä Keravan Prismassa ja
Petri Karru Viikin Prismassa. Jaana

Nyrönen oli Food Market Herkku
Itäkeskuksessa tehden myös verkkokauppakeräilyä ja Nina Saarinen
S-market Vehkojalla Hyvinkäällä
työskennellen myös kassalla, sisäisen
tarkastuksen johtaja Pirjo Tarkkanen
kertoo.
Tiimi teki noin kahtena päivänä viikossa toimistotöitä etänä ja kolmena
päivänä markethommia kentällä.
- Kivaa vaihtelua ja hyödyllistä
näkemystä sekä uuden oppimista
marketkaupan arjesta. Koimme, että
työskentely toimipaikoissa teki hyvää
konttorilaiselle ja tavoitteenamme
onkin jatkaa ”työharjoittelua” jossain
muodossa myös tulevia vuosina.

Ravintoloiden ryhmäpäälliköillä on useita ”työhuoneita”
Anne-Maria Salolahden ”työhuoneet”
sijaitsevat HOK-Elannon ravintoloissa,
12 eri osoitteessa. Ryhmäpäällikön työ
on suurelta osin yksiköiden toiminnan
tukemista ja arjen sparrausta, mikä onnistuu tietysti parhaiten paikan päällä.

Henkilöstön
kehittämispäällikön
väliaikainen työhuone.

- Liikkuminen eri ympyröissä virkistää, ja työskentelyolosuhteet ovat mainiot kun S-ryhmän sisäverkkokin toimii
kaikissa ravintoloissamme. Syksyä
odotan toiveikkain mielin: toivottavasti
ravintolat voidaan pitää auki. Viime
keväästä jäi päällimmäisenä mieleen
ylpeys työnantajan ja työntekijöiden
joustavuudesta!
Ravintolatyöntekijöiden sijoittelu
kauppoihin oli melkoista peliä pitkien excel-taulukoiden kanssa, silloin
tehtiin töitä vanhalla konttorilla omissa
huoneissa kahdella tietokonenäytöllä.
Siihen ei läppärin ruutu olisi riittänyt.

Verkkokauppaa kehitettiin
lapsikatraan keskellä

Jaana Nyrönen Itiksen Food Market Herkussa.
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Petri Karru Viikin Prismassa.

Food Market Herkun verkkokauppakonsepti, uudet pisteet Prisma
Hertsiin, Jumboon, Selloon ja Viikkiin;

Prisma Hyvinkään verkkokaupan laajennus, Alepa-verkkokaupan siirtyminen ympärivuorokautiseksi, Helsinki
Apu -yhteistyö ja kuljetusalueiden laajentaminen kasvattivat HOK-Elannon
verkkokaupan noin kolminkertaiseksi
koronakevään aikana.
Verkkokaupan kehityspäällikkö
Jukka Ranua hoiti työtään pääsääntöisesti kotoa, jonka arjessa olivat
tiiviisti mukana myös opettajavaimo,
5-, 7- ja 8-luokkalaiset etäkoululaiset ja
4-vuotias kuopus, joka normaalioloissa
viettää päivät päiväkodissa.
- Alkuvaiheen pahimmissa ruuhkissa
pyrin kyllä ihan tietoisesti tekemään
töitä konttorilla. Kotonakin homma
toimi kyllä vaimoni ansioista erittäin
hyvin, minä yritin rimpuilla apuna.
Töissä yhteinen tekemisen meininki
antoi energiaa, iso kiitos tiimiläisille-

ni Jesselle (Leskinen) ja Susannalle
(Honkanen), kaikkien myymälöiden
organisaatioille ja johdon tuelle.

Sauna oli kodin viilein työtila
Henkilöstön kehittämispäällikkö
Kaarlo Cake Virtanen löysi kotoaan
rauhallisen työtilan saunasta.
- Keväällä etätyösuosituksen
johdosta työt piti tehdä kotoa käsin.
Samaan aikaan poikani kävi kolmatta
luokkaa kotona Teamsin välityksellä ja
meidän etätekemisiä säesti vielä puolivuotias pieni Ellen-neiti. Hetken aikaa
piti miettiä, että mistähän löytyisi rauhallinen soppi työntekoa varten. Siitä
se ajatus sitten lähti, saunan lauteilla
harvemmin on ketään päiväsaikaan. Ei
kaikkein ergonomisin ratkaisu mutta
tulipahan otettua talosta kaikki neliöt
hyötykäyttöön.
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Poikkeustilanne
haastaa työhyvinvointia

Miten voit?
Hyvinvointikartoitus
uusille työntekijöille

TERVEYSTALON KANSSA TEHTÄVÄT HYVINVOINTIKARTOITUKSET ovat käynnistyneet mukavasti. Niitä tehdään
tässä vaiheessa uusille työntekijöille, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Tätä kirjoittaessa
kyselyt on lähetetty tammi-maaliskuussa työsuhteensa
aloittaneille, ja kyselyyn vastanneista noin kuudellekymmenelle on terveystarkastus jo tehty. Näin jatketaan
alkuvuoteen ja sitten tehdään päätöksiä, onko kartoitusta mahdollista tarjota myös pidempään työskennelleille
hok-elantolaisille.
Puolen vuoden työkokemus on hyvä pohja tällaiselle kartoitukselle. Työn ja vapaa-ajan rytmi, ruokailu- ja
lepokäytännöt ehtivät siinä ajassa jo muodostua, mutta
niitä voi vielä joustavasti muuttaa. Työergonomia alkaa
olla hanskassa ja työtehtävät sujuvat paljolti rutiinilla.
Myös työyhteisön jäsenyys on vahvistunut ja oma paikka
alkanut löytyä. Samalla on kertynyt havaintoja työn
aiheuttamasta kuormituksesta ja toisaalta oman olon
vaikutuksesta työntekoon.

Keskustelu
työterveyshoitajan kanssa
Kysely tulee sähköpostiisi Terveystalosta, otsikolla Henkilökohtainen kutsu: Vastaa terveyskyselyyn. Samalla se
ilmestyy Oma Terveys-palveluusi. Voit vastata kumman
kautta tahansa. Sähköpostissa tuleva linkki toimii vain
kerran. Kun luot kyselyyn salasanan, voit palata siihen
myöhemmin.
Kun olet vastannut, järjestelmä lähettää sinulle automaattisesti luodun palautteen. Lähiaikoina Terveystalosta
soitetaan ja varataan sinulle työterveyshoitajan puhelinaika.
Työterveyshoitajan puhelinvastaanotolla käytte keskustelua kyselyvastaustesi pohjalta. Voit kysyä sinua
askarruttavista asioista työsi ja terveydentilasi tiimoilta.
Kartoitatte, onko tarvetta tutkimuksille tai ohjaukselle.
Asiat kirjataan Omasuunnitelmaan.

Mitä hyötyä?
Saat maksuttoman kartoituksen terveydentilastasi sekä
tilaisuuden keskustella työn ja hyvinvoinnin vaikutuksista
toisiinsa, yhdessä työterveyshuollon ammattilaisen kanssa. Tarvittaessa saat neuvoja ja ohjausta, joiden avulla
opit huolehtimaan työkyvystäsi mahdollisimman hyvin.
Lisätietoa sPointissa:
Hyvinvointikartoitus, HOK-Elanto

Koronatäyteisen kevään jälkeen saimme hengähdystauon kesällä.
Edessä on epätietoisuutta sisältävä syksy. Työhyvinvoinnin näkökulmasta
voimavarojamme koetellaan edelleen monella tapaa emmekä tiedä
miten pitkään poikkeustilanne jatkuu vai onko nykytila peräti uusi normaali.

Piikille,
piikille!
HOK-Elanto tarjoaa tänäkin syksynä
maksuttoman influenssarokotuksen
työssä käyville hok-elantolaisille.

KAUSI-INFLUENSSA LEVIÄÄ NOPEASTI, PISARA- JA
KOSKETUSTARTUNTANA. Suurimman tartuntariskin aiheuttavat sairauden alkuvaiheessa olevat henkilöt, jotka
levittävät virusta usein tietämättään. Tehokkain suoja
influenssaa vastaan on ajoissa otettu rokote. Käsien
pesu ja hygienia esimerkiksi yskiessä tai aivastaessa
ovat tärkeitä myös kausi-influenssan torjunnassa.
Kausi-influenssa alkaa äkillisemmin ja on oireiltaan
rajumpi kuin tavallinen ”flunssa” tai nuhakuume. Tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, voimakkaat nivelkivut,
vilunväristykset, väsymys, päänsärky, huonovointisuus ja
kova yskä. Perusterveet aikuiset toipuvat influenssasta
yleensä 1-2 viikon vuodelevolla.
Sairauteen voi liittyä myös jälkitauteja, joista yleisimpiä ovat keuhkoputkentulehdus ja keuhkokuume.

Varaa aika rokotukseen!
Isot toimipaikat voivat sopia työterveyshoitajan kanssa
rokotustilaisuudesta omassa toimipaikassa, koronarajoitukset huomioiden. Jos tällaista ei ole sovittu tai
ajankohta ei sovi, varaa aika Terveystalon sairaanhoitajalle. Aikoja on eri toimipisteissä ja myös iltaisin ja
viikonloppuisin.
Puhelin on 09 4246 8922 (24h).
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KUORMITUSTA LISÄÄVÄT HUOLI omasta, läheisten ja
työkavereiden terveydestä sekä jatkuvat muutokset ja
uusien asioiden omaksuminen nopealla tempolla. Pitkittynyt huoli ja epävarmuus tulevasta lisäävät henkistä
kuormitusta kaikilla elämän osa-alueilla. Väsymys saattaa
alkaa näkyä myös työyhteisöissä erilaisina tunnereaktioina. Nyt onkin tärkeää kuulostella omaa jaksamistaan
ja käsitellä työyhteisöissä mahdollisia tunnereaktioita
muistaen, että kukin reagoi pitkittyneeseen kuormitukseen eri tavalla.

on turvallista asioida. Poikkeustilanne saattaa laukaista avuntarpeita myös henkiseen jaksamiseen. Pääset
keskustelemaan työterveyspsykologin kanssa olemalla
yhteydessä omaan työterveyslääkäriin tai -hoitajaan.
Asioiden tarkastelu ja ratkaisujen etsiminen ulkopuolisen
ammattilaisen kanssa on paikallaan esimerkiksi, jos mielialasi muuttuu tai alat kärsiä nukkumisvaikeuksista. Apua
kannattaa hakea ajoissa!

Yhteistä vastuuta epätietoisuuden
ähentämiseksi
HOK-Elannossa edetään terveys ja turvallisuus edellä.
Henkilöstön ja asiakkaiden tartuntavaaran minimoiseksi
tehdään kaikki mitä viranomaiset suosittelevat ja jotkut
ohjeistamme ovat jopa tiukempia.
Esimerkki tiukemmasta ohjeesta on, ettemme jää koskaan odottamaan viranomaisen määräämää karanteenia,
jos työntekijämme todetaan altistuneen töissä tai työntekijä kertoo esimiehelleen altistuneensa vapaa-ajalla
varmistetulle koronavirustapaukselle. Henkilöt ohjataan
välittömästi kotiin karanteeniin odottamaan viranomaisen yhteydenottoa, joka voi joskus kestää useita päiviä
epidemiatilanteen mukaan. Henkilöstömme vastuullisuus
ja huolellisuus mahdollistaa tällaisen etupainotteisen tekemisen ja kiitos siitä kuuluu teille kaikille eturintamassa
ahertaville!
Yhteinen vastuunotto ja etupainotteinen tekeminen
on suojannut meitä. Koronaan sairastuneiden määrä on
HOK-Elannossa suhteessa pienempi kuin toimialueen
väestössä keskimäärin, vaikka henkilöstömme ahertaa
ihmisten parissa päivin ja öin.

Muutama vinkki tulevaan syksyyn
1. Älä kuormita itseäsi epätietoisuudella.
Seuraa Workplacea ryhmää HOK-Elanto / Kaikki, johon
on koottu HOK-Elannon toimintaohjeet ja viimeisimmät
tiedot koronaan liittyen. Workplacessa voi myös kysyä
tarkennuksia edellä mainittuihin ohjeisiin liittyen ja esimiehen kanssa keskustelemalla moni asia myös tarkentuu.
2. Älä laiminlyö itseäsi tai kerrytä hoitovelkaa.
Kaikki omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät huolet
kannattaa selvittää ja hoitaa koronaepidemiasta huolimatta. Työterveys on normaalisti käytettävissä ja siellä

3. Panosta palautumiseen
Poikkeustilanteesta huolimatta panosta riittävään palautumiseen ja mukaviin asioihin positiivista asennetta
unohtamatta. Unohda tietoisesti työ ja korona välillä!
Tee sinulle mieluisia asioita ja pidä yhteyttä läheisiisi ja
ystäviisi.
Keskitytään siihen mihin voimme vaikuttaa ja panostetaan omaan hyvinvointiin kavereita unohtamatta!
Pidetään katse tulevassa ja uskotaan, että yhdessä
itsestämme ja toisistamme huolehtien, edelleen vastuullisesti viranomaisten ja HOK-Elannon ohjeita noudattaen
selviämme myös koronasyksystä kuten keväästä.
Voimia alkavaan syksyyn!
MARJA KUUSISTO
työhyvinvointipäällikkö
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30 vuotta Oluthuoneita

Oluista on tullut
tutkimusmatkailua
Kolme oluthanaa; niillä aloitettiin tarjonta kolmekymmentä vuotta sitten
HOK-Elannon ensimmäisessä oluthuoneessa, Hyvinkään William K:ssa.

- Hanasta sai Tuborgia ja A-olutta,
mutta kolmas oli sentään aika eksoottinen, sillä siinä oli Guinnessia,
hymähtää oluthuoneessa vuonna 1990
aloittanut Petri Loponen, joka nykyään työskentelee Oluthuone Kaislan
ravintolapäällikkönä.
Kolmen hanaoluen lisäksi valikoimaan kuului 12 pullo-olutta ja sekin
tuntui paljolta. Nykyään Oluthuone
Kaislan valikoimissa on viikoittain
tarjolla yli 200 eri olutta.
Samankaltaisen olutkulttuurin murroksen on urallaan todistanut Pasilan Oluthuone Ratamon ravintolapäällikkö Vessu
Juvonen. Hän alkoi työskennellä oluiden
parissa 1990-luvun loppupuolella.
- Siihen aikaan kaikki erikoisoluet
tulivat vielä ulkomailta. Emme olisi
voineet kuvitellakaan, että tilanne olisi
parinkymmenen vuoden kuluttua melkein päinvastainen, Juvonen kertoo.

kin paljon oluista. Monella on kokemusta oman oluen valmistuksesta, ja
he etsivät Oluthuoneista uusia makuelämyksiä ja ideoita. Silti kohtaamisissa on oltava tarkkana ja pystyttävä
erottamaan, kuka haluaa oluestaan
luennon, kuka puolestaan vain juoda
tuopillisen pikaisesti janoonsa, Juvonen jatkaa.

Maistelu on lisääntynyt
Desilitroittain ostettava olut on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan. Sellainen
olisi ollut täysin vieras ilmiö vielä parikymmentä vuotta sitten, jolloin mitat
olivat iso tai pieni tuoppi.
- Oluesta on tullut Suomessa yhä salonkikelpoisempaa ja arvostetumpaa,
ja se on meillä täysin erikoisoluiden ja
kotimaisen panimokulttuurin nousun
ansiota, Loponen toteaa.

Makuelämyksiä etsimässä

Alkoholittomat oluet
nousussa

Samaan aikaan kun olutravintoloiden
valikoima on laajentunut, on myös
oluttietous lisääntynyt, tiskin molemmin puolin.
- Asiakkaat tietävät nykyään hyvin-

Rauhallisten Oluthuoneiden uumenissa on tapahtumassa toinenkin murros:
alkoholittomat oluet kasvattavat
suosiotaan. Kaislassakin vaihtoehtoja on nykyään yli 10 ja lähiaikoina

valikoimaan tulee myös alkoholiton
hanaolut.
- Alkoholikulttuurimme on
muuttumassa. Vielä joitakin vuosia
sitten alkoholittoman juoman tilaaja
saattoi vaivihkaa pyytää, että hänen
juomansa laitettaisiin samanlaiseen
lasiin kuin muillakin seurueessa, mutta nykyään on täysin normaalia juoda
alkoholittomia, Loponen sanoo.

Olutrendit tänään

Klassikoita ja kokeiluja

KLASSIKOT PITÄVÄT PINTANSA, niin kuin vaikkapa maailman

OLUISTA HAPANOLUET OVAT NYT TODELLA SUOSITTUJA.
IPAt ovat vakiinnuttaneet suosionsa viime vuosina ja niitä
osaavat tilata jo niin nuoremmat kuin iäkkäämmätkin asiakkaat.

vanhin vaalea lager, tšekkiläinen Pilsner Urquell tai saksalainen
Weihenstephaner, maailman vanhimman panimon vehnäolut.

Niin Vessu Juvonen kuin Petri Loponenkin saavat työkseen maistella
oluita ja pohtia niiden vivahteita.
Oluen ystävinä se on heistä tietysti
mukavaa, mutta kaikki olutmaut
eivät saa heitäkään aina hyrisemään
onnesta. Juvonen myöntää, että
kaiken kokeiluinnon keskellä hän
mieluusti itse palaa vanhojen klassikoiden pariin. Ne kun eivät syyttä ole
klassikoita.
- Välillä tuntuu, että pienpanimoilla on hurja kiire keksiä kaikenlaista
uutta kokeilunhaluisille kuluttajille.
Joskus on tyylikästä pysähtyä hyväksi havaittujen makujen pariin ja
kehitellä niitä vielä hetki.
Silti kumpikaan ei kaipaa vanhaan
muutaman hanan valikoimaan. Oluista on tullut maistelua ja tutkimusmatkailua, mukavasti nojatuolilla istuen.

KOTIMAISET PIENPANIMOT ovat mullistaneet oluttarjonnan.

Viides F.C.B.R.
Finnish Craft Beer Revolution
(F.C.B.R.) valloittaa pääkaupunkiseudun jo viidennen kerran
torstaista sunnuntaihin 3.–13.10.
Suomalaisten käsityöläispanimoiden toimintaa edistävässä
tapahtumassa on mukana 17
HOK-Elannon OlutHuonetta, 18
kotimaista pienpanimoa ja huikea määrä craft-oluita,
yhteensä 80.

Pienissä suomalaispanimoissa valmistuu lähes 4500 erilaista
olutta vuosittain.

MAISTATTELU ON ARKIPÄIVÄÄ, samoin oluen valmistuksen
salojen avaaminen asiakkaille. Ja muun muassa tuoreena tarjoiltavat real alet vaativat henkilökunnalta jatkuvaa säilyvyyden
tarkkailua.

OLUT TAIPUU NYKYÄÄN HYVIN MONEEN. Enää ei ole harvinaista, että erilaisia oluita suositellaan juomaksi läpi illallisen.
Vaikka oluttarjonta muuttuu, oluthuoneiden tunnelma säilyy,
samoin leppoisa ympäristö, oluen sosiaalinen ulottuvuus. Oluthuoneiden kestovertoasiakkaat etsivät hetken levähdystaukoa
vaikkapa ostosten jälkeen tai tuokiota kaveripiirin kesken.

Mutta miten olutta oikeaoppisesti maistellaan?

Olutkonkarit Petri Loponen ja Vessu Juvonen.
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- Ensin tarkastellaan väriä ja haistellaan, sitten maistetaan ja vedetään
samalla suunpielestä vähän happea
mukaan, pyöritellään olutta suussa,
sillä kieli maistaa eri kohdissa eri
asioita. Ja lopuksi olut nielaistaan,
sillä oluen viimeiset katkerot maistamme vasta kielen takaosassa.

3.–1ON3E.F.1I/F0CB.R
OLUTHU

#FCBR
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VUOROIN
VIERAISSA

Uudessa juttusarjassa
hok-elantolaiset käyvät
tutustumassa itselleen
vieraaseen toimialaan ja
yksikköön.

Vuoroin vieraissa

11 vuotta kaupan alaa kohtaa 11 vuotta ravintola-kokemusta

Lauri Puurula ja Liina Liehunen
ovat molemmat aloittaneet työt
HOK-Elannon palveluksessa kutakuinkin yksitoista vuotta sitten.
Laurin urapolku on kulkenut kaupan puolella, kun Liina taas on
työskennellyt vain ravintola-alalla
– aina koronakevääseen saakka.
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- Ammattikouluharjoittelun jälkeen kysyin, löytyisikö
myyjän töitä. Seuraavana päivänä puhelin pirahti, ja tätä
seurasi kymmenen vuoden rupeama Prismassa, Puurula
kertoo. Seuraavaksi tie vei esimieskoulutukseen ja Alepaan apulaispäälliköksi.
Kun ravintolat laitettiin koronavirustilanteen vuoksi
kiinni, kaupan alaa pääsi yllättäen kokeilemaan myös
aikoinaan kahvila Kannelmäestä työuransa aloittanut
Liehunen.
- Aikani Kaaren Prisman pukeutumisosastolla ei
varmasti unohdu koskaan. Oli pakko astua ulos omalta
mukavuusalueelta ja opetella ihan kokonaan uutta. Kaupan puolella työskennellessä huomasi, että töitä riittää

molemmissa, mutta ravintolassa on kyllä hektisimmillään
todella hektistä. Prismassa työskentely ei ollut ihan yhtä
stressaavaa – mutta toisaalta minulle ei ehkä heti annettu
niitä kaikkein haastavimpia työtehtäviä, Liehunen pohtii.

Kestävästi keskustassa
Koronakevään aikana avattu Happy Farmer on aivan uudenlainen ravintolakonsepti, jossa pyritään minimoimaan
hävikkiä. Ruokahävikin vähentämisen lisäksi vastuullisuus
näkyy ravintolassa muun muassa siinä, että kasvikset
näyttelevät suurta osaa ruokalistassa. Alakerran S-marketin
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta kaupan hävikki
saataisiin tehokkaasti ravintolassa lautaselle.

- Aina kun avataan uutta ravintolaa, siinä on julmetusti
hommaa, vaikka kaikki menisi käsikirjoituksen mukaan.
Happy Farmer avattiin melko nopealla aikataululla keskelle
hyvin poikkeuksellista tilannetta. Koronan tuomat etätyösuositukset näkyvät erityisen voimakkaasti keskustassa,
mutta ihan kivasti homma on lähtenyt liikenteeseen,
Liehunen tuumii.

Uutta, vanhaa ja lainattua
Happy Farmerin väki on sekoitus Coffee Housen ja Fafa’s:n
väkeä, vanhoja työntekijöitä muista ravintoloista ja muutamia täysin uusia kasvoja. Puurula huomaa väen määrän
yhtenä isona erona kaupan ja ravintoloiden välillä.
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S-Market Koivuhaka
avajaiset

Alepa Pikku-Huopalahti
remonttiavajaiset

S-market Lauttasaari

Alepa Viherlaakso
remonttiavajaiset

Helsinkifest Kaari
Jukka Eskola soul trio

Alepa Malmin Nova
avajaiset
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Jaakko Lepon
(vas.) parin vuoden
rakennusurakka on
valmis.

S-market Oulunkylä
uusi konsepti

Upean tuusulalaistalon
omistaja oli huipputyytyväinen Kodin Terra Tuusulan palveluun ja hän
halusi kutsua terralaiset
parissa ryhmässä kylään
katsomaan valmista
taloa. Tässä kuvassa
Jaakon kanssa Nina,
Marko, Mikko ja Sami.

S-market Järvenpää
uusi konsepti

S-market
Espoon keskus

Turvavälit kunnossa
edustajiston perehdytyksessä
HOK-Elannon keväällä valittu edustajisto sai perehdytyskoulutuksen osuuskaupan asioihin elokuussa. Tilaisuudessa oli enemmän osallistujia kuin ikinä aiemmin
vastaavissa tapahtumissa, vaikka kuva kertoisi jotain
ihan muuta. Turvavälit olivat kunnossa, käsidesiä oli
riittävästi ja maskeja jaettiin halukkaille.
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Konttorin uudet
yhteystiedot
HOK-Elannon tukitoiminnot, ketjuohjaukset ja
kokous- ja koulutustilat
muuttivat Lassilasta
Pasilan Triplan Workery
West -toimistorakennukseen elokuun alussa.
HOK-Elannon tilat sijaitsevat
Triplan Workery West -toimistorakennuksen 6., 11. ja 12. kerroksessa. Kokous- ja koulutusvieraat
toivotetaan tervetulleiksi kerroksessa 6 sijaitsevan vastaanoton
kautta. Koulutuksen ja kokouksen
järjestäjä antaa tarkat saapumisohjeet kutsun yhteydessä.
Skole-koulutustilat taukotiloineen sijaitsevat kuudennessa
kerroksessa. Neuvottelutilat ja
vieraiden käyttöön tarkoitettu
työkahvila sijaitsevat 11. kerroksessa. Kerros 12 on ainoastaan
konttorilla työskentelevien käytössä.

Uudet yhteystiedot
PUHELINNUMEROT: säilyivät ennallaan. Vaihteen numero on jatkossakin 010 76600.
KÄYNTIOSOITE: Tripla Workery West, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki
POSTIOSOITE: Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki

