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Kesä ja kesälomat ovat ovellamme. Saamme joukkoomme
tänä vuonna yli tuhat kesätyöntekijää ja Tutustu työelämään -harjoittelijaa. On mahtavaa tutustua uusiin kollegoihin. Nuoret kesätyöntekijät rikastuvat kesän aikana monilla
työelämän opeilla, mutta myös me vakioporukka saamme
heiltä arvokasta ja raikasta näkökulmaa työhömme!
Kesän jälkikynnyksellä otamme myös uuden modernin
askeleen hyvinvoinnin tukemiseen ottamalla käyttöön
ePassin. Uskon, että jokainen, yksin tai yhdessä, löytää
liikunnan, kulttuurin tai elämyksien tarjottimesta sen oman
hyvinvointia edistävän asian. Pidetään siis monin tavoin
huolta itsestämme ja hyvinvoinnistamme.
Kulunut alkuvuosi ja viime vuosi ovat tuoneet elämäämme ja työntekoomme paljon muutosta ja jaksamistamme
on koeteltu. Kyvykkyyttä ottaa vastaan tuntematonta ja

muutosta on haastettu. Toisaalta on tunnistettavissa, että
ylpeys omasta työstä on kasvanut. Ajatuksia omasta työstä
ja sen merkityksellisyydestä on varmasti lisännyt osaltaan se, että osa meistä ei ole päässyt toteuttamaan omaa
työtään rajoitusten takia ja kaipuu omaan työyhteisöön sekä
asiakaspalveluun on voimistunut. Osa taas työskentelee
etulinjassa yhteiskunnan huoltovarmuuden ylläpitämiseksi
palvellen ruokaostoksia tekeviä asiakkaitamme. Hienoa, että
olemme yritys, joka toimii arvojensa mukaisesti ja olemme
tehneet todella haastavan tilanteen edessä ratkaisuja ihmiset edellä ja tarjonneet henkilöstöllemme työtä. Samalla osa
meistä on saanut mahdollisuuden oppia uutta. Voimme kaikki
olla ylpeitä siitä mitä teemme!
Mikä on kannattanut meitä myös tämän poikkeuksellisen
ajan? Missä olemme vahvoja? Olen itse ollut tässä uudessa
tehtävässäni noin 150 työpäivää. Olen tutustunut HOK-Elantoon, satoihin kollegoihin ja toimintatapoihimme. Mielestäni
isoimpia vahvuuksiamme ovat upeat ihmiset. Ilolla työskentelen päivittäin ihmisten kanssa, jotka ovat todella sitoutuneita työhönsä, tekevät sitä intohimolla ja iloitsevat tuloksistaan! Sain hiljattain sähköpostin, johon kollegamme kirjoitti
viestin loppuun, että ”on hienoa olla meillä töissä!”. Toinen
kirjoitti olevansa innostunut kaikesta juuri tällä hetkellä.
Upeita ihmisiä!
Sitoutuneisuus työhön sekä periaatteet, jonka mukaan
me toimimme, näkyvät. Sen voi kokea päivittäin. Erinomaiset
työtyytyväisyystulokset kertovat sen, että vahvuutenamme
on loistava ilmapiiri työyhteisöissä ja työkaverit ovat meille
tärkeitä! Tuloksista ja kaikesta toiminnasta paistaa minulle
välittävä kulttuuri ja se, miten toimimme ketterästi muutoksien keskellä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten työkaveri
voi tai miten me kaikki voimme omalla panoksellamme tukea
työyhteisöä. Viljellään sitä jatkossakin! Isossa roolissa ovat
olleet meidän kaikki esimiehet, jotka ovat korvaamaton tuki
tiimeille kaiken muuttuvan toimintaympäristön ja epävarmuuden keskellä. Iso kiitos teille!
Mukavaa hehkutusta on kiva lukea myös workplacen julkaisuista, joissa työkaverit kiittävät toisiaan heidän työstään
ja nostavat kollegansa jalustalle. Aktiivinen viestiminen työyhteisössämme on meidän vahvuus. Meillä on hyvät viestintäkanavat ja ihmiset osallistuvat keskusteluun ja tuovat ajatuksiaan sekä ideoitaan siellä aktiivisesti esille. Se kehittää
hienosti yhteisöä, rakennamme siis yhteistä yrityskulttuuria
myös sillä tavalla.
On paljon asioita, jotka tekevät meistä hok-elantolaisista
vahvoja ja kannattavat meitä jatkossakin eteenpäin. Haluan
kiittää ihan jokaista teitä arvokkaasta panoksestanne ihmisten ja asiakkaiden eteen! Ihanaa ja aurinkoista kesää!
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S-MARKET KAUPPAKESKUS REDIIN
LOKAKUUSSA 2022
Kauppakeskus REDIn
johtaja Aleksi Salminen
kertoo asiakkaiden toivoneen
S-ryhmän ruokakauppaa
kauppakeskukseen useissa
asiakastyytyväisyystutkimuksissa.
- Aloitimme ”vihreän kortin metsästyksen” vakavissamme viime syksynä.
S-market täydentää kauppakeskuksen
päivittäistavarakaupan tarjontaa merkittävästi, Salminen sanoo.

HOK-Elannon toimialueen asukkaista
noin 80 prosenttia kuuluu HOK-Elannon
asiakasomistajiin. Osuuskaupan yhtenä
tärkeänä tehtävänä on tuoda palveluita
omistajien lähelle, arkea helpottamaan.
- Redin nykyiset omistajat ja toimiva
johto ovat laatineet kauppakeskukselle
uuden kehityssuunnitelman, jonka avulla
uskomme REDIn nousevan tulevaisuudessa selvästi nykyistä menestyvämmäksi kauppakeskukseksi. HOK-Elantoa
pyydettiin kehityssuunnitelman mukaisesti täydentämään REDIn palveluvalikoimaa omilla palveluillaan. Kalasataman

asukkaat ovat jatkuvasti toivoneet
HOK-Elannolta parempia palveluita
alueelle. Näistä lähtökohdista koimme,
että nyt on oikea hetki lähteä mukaan.
Avaamme REDIin uuden konseptimme
mukaisen S-marketin lippulaivamyymälän, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki
Karjalainen toteaa.
S-marketin rakentaminen alkaa näillä
näkymin kesäkuussa 2022 ja myymälä
avataan saman vuoden lokakuussa.
Kauppakeskus REDI avattiin vuonna
2018. Sen omistavat Ilmarinen, OP Ryhmä ja LähiTapiola.

ABC-LATAUSVERKOSTO
LAAJENEE
ABC-latausverkosto laajenee vauhdilla. Tarkoituksena on,
että latauspisteitä on kaikkiaan 222 vuoden loppuun mennessä Prismojen ja S-marketien yhteydessä Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Järvenpäässä, Hyvinkäällä,
Tuusulassa, Mäntsälässä ja Nurmijärvellä.
Tähänkin asti kaikissa toimialueen Prismoissa on voinut
ladata hybridi- tai sähköauton, mutta jättihankkeen myötä
latausverkosto laajenee huomattavasti ja tarjoaa enemmän
pikalatausmahdollisuuksia.
Prisma Olarin uusi laitteisto otettiin käyttöön viikolla 23.
Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään Prismoissa uudet latauslaitteet otetaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.
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TUUSULAN LAHELANPELTOON ALEPA JA ABC
HOK-Elanto avasi rakennusvaiheessa olevaan ja voimakkaasti
kasvavaan Tuusulan Lahelanpeltoon Alepa-myymälän ja
ABC-mittarikentän ja -autopesun toukokuun alussa.

- ABC-mobiilisovelluksen ladanneet
näkevät autopesun jonotilanteen kännykästään. Myös sarja- ja kuukausipesuetuja tarjoamme ABC-mobiilin kautta,
HOK-Elannon ABC-ketjun johtaja Hannu
Houni kertoo.

- Alue ja sen asukasmäärä kasvavat
vauhdilla. Odotamme mielenkiinnolla, millaisia tuotteita valikoimaamme
toivotaan. Aluksi valikoimassa oli 4700
tuotetta, mutta Korttelitoiveita on otettu
vastaan avauspäivästä alkaen, myymäläpäällikkö Heli Helén toteaa.
Alepalaisia asiakaspalvelun ammattilaisia Lahelassa on kahdeksan. Myymälän palveluihin kuuluvat pikakassat,
Veikkaus, HSL, paistopiste, tuoremehupiste ja Kaffekulma. Pakettiautomaatti
on tulossa lähiaikoina.

Alepa-rakennuksen kantavat rakenteet
ja ulkoseinät ovat puurakenteisia, eli
vähähiilisyys on otettu huomioon sekä
rakentamisessa että rakennuksen elinkaaressa. Piha-alueen täyttökerroksissa
on käytetty osittain betonimursketta,
joka on kierrätystuote ja toimii myös
hiilidioksidinieluna. Myös ABC pesuhallin
julkisivurakenne on puinen. Runkorakenteet ja ulkoseinärakenne ovat kosteusrasitusta kestävä terästä.
Ympäristönäkökulmat ovat tärkeitä myös arjen toiminnassa. Myymälän
energiatehokas kylmälaitos käyttää
kylmäaineenaan luonnollista kylmäainetta, hiilidioksidia, ja kylmäkalusteet
varustetaan ovilla.
Myymälän kylmälaitos on integroitu
kiinteistön lämmitykseen ja sekä kylmälaitos että kiinteistötekniikka otetaan
käyttöönoton jälkeen mukaan energian
käytön optimointiprosessiin, mikä on

ABC:ltä monipuoliset
autoilijan palvelut

ABC polttonesteen mittarikentällä saa
tankattua 95:ta, 98:a, Smart Dieseliä ja
Eko 85:tä. Ilmaa ja vettä on myös tarjolla.
Sekä polttonesteet että autopesut voi
maksaa korteilla tai ABC-mobiilisovelluksella.

Ympäristöasiat ovat osa arkea

elinkaaritarkastelussa tärkeää.
Alepassa myös pilotoidaan erityisesti
supermarketkiinteistöihin kehitettyä
lämmöntalteenottojärjestelmää.
Koko kiinteistön valaistus on toteutettu energiatehokkailla led-valaisimilla. Kaikki käytettävä sähkö tuotetaan
tuulivoimalla. ABC Autopesu käyttää
ainoastaan ympäristömerkittyjä,
biohajoavia pesuaineita.

Alepa Lahela, avoinna
ma-la 6.30–23 ja su 9–23
ABC Lahela, avoinna 24/7
Lahelanpellontie 2
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RUOAN VERKKOKAUPASTA SAMAN PÄIVÄN TOIMITUKSET

NYT MYÖS PRISMOISTA
JA S-MARKETEISTA
HOK-Elannon ruoan verkkokauppa nopeutuu entisestään.
Jatkossa tilauksen saa toimitukseen saman päivän aikana
Alepan lisäksi myös S-marketeista ja Prismoista.
Käytäntö on tuttu Alepan verkkokauppa-asiakkaille, ja jatkossa myös Prismojen ja S-marketien asiakkaat nauttivat saman päivän toimituksista.
- Jatkossa tilausaikaa illan toimituksiin on klo 12.00 saakka, noudoissa jopa klo 14 saakka. Kasvaneen keräilykapasiteetin myötä pystymme
vastaamaan paremmin asiakkaiden toivomaan nopeampaan tilausrytmiin,
kertoo ruoan verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua.
Ranuan mukaan koronan tuoma tilauspiikki toi valtavasti uusia asiakkaita ruoan verkkokaupan pariin. Parantuneen keräilykapasiteetin myötä
toimitusprosessia on saatu viilattua tehokkaammaksi.

UUDET
TILAUSAJAT:

Kattava noutopisteverkosto tuo helpotusta arkeen
– uusimmat Sellossa ja Iso Omenassa

Kuljetus 13–16, tilausaikaa
klo 6 tai 9 saakka
(klo 6 Prismat Viikki, Itäkeskus
ja Herttoniemi sekä S-Market
Jakomäki ja Columbus)

HOK-Elannon noutopisteverkosto palvelee tällä hetkellä 30 yksikön voimin.
Verkostoon kuuluu 19 Prisman noutopistettä, 10 S-marketin, kaksi Food
Market Herkun sekä Alepa Kauppakassin keräilymyymälän noutopiste.
Uusimmat Prisman noutopisteet on avattu kauppakeskus Sellon ja Iso
Omenan parkkihalleihin.
Ranuan mukaan noutopisteillä kuluttaja pystyy sovittamaan noutoajan
omaan aikatauluunsa, ja saa siten kaivattua joustoa arjen kiireisiin.
-Valmiiksi kerätyt ostokset on helppo poimia mukaan noutopisteeltä,
esimerkiksi lasten harrastusten kuskauksen yhteydessä tai työmatkan
varrella olevalta noutopisteeltä, Ranua summaa.
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Kuljetus 9–12,
tilausaikaa klo 6 saakka

Kuljetus 17–21,
tilausaikaa klo 12 saakka
Noutotilausten tilausaika
vaihtelee myymälöittäin.
Noutotilauksen hinta
S-Etukortilla on
edullisimmillaan 3,90 €.

MEIDÄN

Perinteinen autopesu käyttää jopa
500 litraa ”tuoretta” vettä yhtä autoa
kohti. Joutsenmerkityssä autopesussa

maksimimäärä on 90 litraa puhdasta vettä. Hyvä lopputulos vaatii vettä
kuitenkin enemmän kuin 90 litraa, joten
muu käytettävä vesi on kierrätysjärjestelmän puhdistamaa. 80-90 prosenttia
ABC Pesukatujen käyttämästä vedestä
kierrätetään ja puhdistetaan bioreaktorien avulla.
Maan alla sijaitsee neljä 25-kuutiometrin kokoista bioreaktoria, joiden
sisällä tietty bakteerikanta käyttää ravintonaan kemikaaleja ja epäpuhtauksia.
Pesussa autosta irtoavat raskasmetallit
ja öljyt kerätään talteen ja ne päätyvät
erottimien kautta asianmukaiseen käsittelyyn, joten ne eivät rasita viemäriverkostoa ja sen kautta ympäristöä.
Viemäreihin päätyvä vesi on niin ikään
puhdistettua.
- Autopesulan Joutsenmerkki on
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HOK-Elannon ABC-ketjun maaliskuussa Porttipuistoon avaama
pesukatu on saanut pohjoismaisen ympäristösertifikaatin eli
Joutsenmerkin. HOK-Elannon
kaikilla kolmella ABC Pesukadulla – Kaarella, Nihtisillalla ja Porttipuistolla – on nyt Joutsenmerkit. Autopesun ympäristömerkki
perustuu vedenkulutuksen ja
kemikaalipäästöjen vähentämiseen. Lisäpisteitä palvelu saa
esimerkiksi energiatehokkaiden
ratkaisujen käyttämisestä.

R
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Suomen autopesuloilla
neljä Joutsenmerkkiä
– HOK-Elannon ABC
Pesukaduilla näistä kolme

LAFKA
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osoitus ympäristön ja vesistöjen kemikaalikuorman vähentämisestä. Resursseja käytetään tehokkaasti ja päästöjä
seurataan säännöllisesti, Joutsenmerkin
asiantuntija Niina Tanskanen sanoo.
Pesukadun 40-metrinen linjasto
kuljettaa auton valitun pesuohjelman läpi
noin 5 minuutissa. Pesukatu ottaa autoja
vastaan minuutin välein, eli noin 60 autoa
tunnissa.
- Pystymme nyt tarjoamaan nopean,
Joutsenmerkityn autopesun kaikkien kehäteiden tuntumassa, pääväylien lähellä.
Kaari sijaitsee kehä ykkösen ja kolmostien, Nihtisilta kehä kakkosen ja Turunväylän ja Porttipuisto kehä kolmosen ja
Lahdenväylän kainalossa, HOK-Elannon
ABC-ketjun johtaja Hannu Houni toteaa.
Neljäs suomalainen ympäristömerkki
on pohjoissuomalaisella autopesulalla.

ABC
PESUKATU:
• Biologinen
vedenkierrätysjärjestelmä
• Ympäristömerkityt,
biohajoavat kemikaalit
• Raskasmetallien ja
öljyjen talteenotto
• Käytössä pelkästään
uusiutuvaa energiaa
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Myynti kehittynyt – asiakastyytyväisyys kohentunut

S-MARKETIEN
UUDISTUSKIERROS
ETENEE VAUHDILLA
- Oikeastaan HOK-Elannossa uudistushanke alkoi jo vuonna 2018, kun pilotoimme uutta konseptia S-market Laajasalossa. Myymäläkalusteiden, miljöön ja
tarjoaman kehityksen pilottia jatkettiin
vielä Vallilan ja Kasarmitorin myymälöissä, ja lopulta nykyinen kokonaisuus
alkoi hahmottua, kertoo S-market-ketjun
ketjujohtaja Ari Talso.
Remontoitujen yksiköiden myynti on
kehittynyt merkittävästi ja myös asiakastyytyväisyys on parantunut.
Asiakkaiden antamat palautteet myymälän inspiroimista asiakaskäynneistä,
parantuneesta vuoropuhelusta sekä
valikoimien osuvuudesta kertovat
uudistusten onnistumisesta.
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Uudistushanke loppusuoralla
Konseptia lähdettiin viemään eteenpäin
vuonna 2020, kun valtakunnallinen
S-market-ketjun konseptiuudistus aloitettiin. HOK-Elannossa tämä tarkoittaa
ketjun yksiköiden miljööuudistuksen
lisäksi palvelusegmentin vahvistamista,
asiakkaan ja myymälän välisen vuoropuhelun kehittämistä sekä myymälöiden
ympäristötekijöiden parannusta.
- Haluamme vastata aiempaa paremmin paikalliseen kysyntään. Tarjoamaa
ja valikoimia parannetaan paikallisuus
huomioiden, ja asiakkaiden antamat
tuotetoiveet ovat tässä isossa roolissa,
Talso toteaa.
S-market-ketjun uudistuksen kokonai-

sinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa.
- Uudistettuja yksiköitä on tällä hetkellä 40, ja vuoden 2021 aikana uudistetaan
vielä 10 yksikköä. Uudistushankkeen
lisäksi laajennamme myymäläverkostoa
avaamalla yhteensä neljä uutta myymälää tämän vuoden aikana. Uudistusprojekti saadaan maaliin alkuvuodesta
2022, Talso summaa.

Uusi konsepti tukee
kunnianhimoisia ilmastotavoitteita
Myös ympäristötekijät nousevat keskiöön S-market-ketjun uudistuksessa.
Kuluttajille ovelliset kylmäkaapit ovat
kenties näkyvin yksittäinen teko, mutta
myös konehuoneen puolella tapahtuu.

Vuoden 2020 alussa aloitettu S-marketien
uudistuskierros on muokannut jo 40 HOK-Elannon
S-marketista entistäkin laadukkaamman,
asiakaslähtöisemmän ja energiatehokkaamman ruokakaupan. Miljoonaluokan panostus asiakaskokemuksen
ja vastuullisuuden vahvistamiseksi jatkuu
– uudistusvauhti on kova ja koko ketjun on määrä
olla uudessa kuosissa alkuvuonna 2022.

HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö
Satu Kattilamäen mukaan asiakkaille
näkyvien kylmälaitteiden lisäksi myös
niiden sydän, myymälän kylmälaitos, on
ollut muutoksen kourissa.
- Laiteuudistusten isoin tavoite on
vähentää oman toiminnan aikaansaamia
päästöjä. Kylmäainepäästöjen osuus
HOK-Elannon kokonaispäästöistä on noin
70 %, ja kun uudistamme myymälöiden
kylmälaitokset ympäristöystävällistä
hiilidioksidia kylmäaineenaan käyttäviin
laitteisiin, näkyy vaikutus myös kokonaispäästöjen vähenemisenä, Kattilamäki
kertoo.
Kylmälaiteinvestointien lisäksi myymälöiden valaistuksen päivittäminen
LED-valoihin, päästöttömän sähkön
käyttö ja kylmäjärjestelmän tuottaman
lämmön hyödyntäminen tukevat matkaa
kohti kunnianhimoisia ilmastotavoitteita;
S-ryhmän tavoitteena on olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.
-Hiilidioksidin ilmakehää lämmittävä
vaikutus on huomattavasti pienempi
kuin perinteisillä kylmäaineilla ja se taas
vähentää kylmäainevuodoista aiheutuvia
päästöjä merkittävästi. HOK-Elannossa
kokonaispäästömäärä laski peräti 46 %
viime vuoden aikana. Kun kylmälaitteiden
tuottama lämpö saadaan hyödynnettyä
yhä tarkemmin tilojen lämmityksessä,
vähenee vielä usein fossiilisilla polttoaineilla tuotetun kaukolämmön tarve ja

näin myös lämmityksen aikaansaamat
päästöt vähenevät, Kattilamäki sanoo.
HOK-Elannon vastuullisuusohjelman
mukaisesti tavoitteena on kierrättää 80
% myymälän jätteistä joko materiaaleina
tai uusien tuotteiden raaka-aineina vuoden 2025 loppuun mennessä. S-marketin
remonttien yhteydessä varmistetaan
lajittelun toimivuus. Jo nyt on nähtävissä, että sekajätteen määrä on laskenut
ketjussa lähes 3,5 prosenttia, ja kierrätysaste on noussut vuoden 2019 luvusta
kolmen prosenttiyksikön verran 77,9
prosenttiin.

S-marketit uudelle tasolle

Miljööuudistuksen ohella myös valikoima- ja palvelutarjontaa on kehitetty.
Uutta konseptia marraskuusta 2018
lähtien luotsannut S-market Laajasalon
marketpäällikkö Henri Kaksonen kuvailee uudistuksen nostaneen S-marketin
uudelle tasolle.
-On ollut ilo seurata, miten ketjumme
uusi konsepti on kehittynyt nykyiseen
tilaansa niin miljöön kuin palvelutarjonnan osalta. Heviosastot, eri sushikonseptit, Fazerin myymäläleipomot, entistä
valoisampi Ruokatori ja näyttävät juomaosastot luovat asiakkaan kierrokseen
kaivattuja elementtejä, ja toivottavasti
myös inspiroi kuluttajaa niin arjessa kuin
juhlassakin, Kaksonen toteaa.
HOK-Elannossa pilotoitu sinuntoive.fi

- valikoimatyökalu on parantanut vuoropuhelua kaupan ja asiakkaiden välillä.
-Tuotteiden toivominen on nyt niin
kätevää, että se sujuu ensikertalaiselta
asiakkaalta varmasti alle minuutissa. Ei
vuoropuhelun vieläkään pelkkää tekniikkaa ja digiä pidä olla, asiakasta kuunnellaan käytäväkeskusteluissa ihan kuten
ennenkin, Kaksonen summaa.

Kehitystä syntyy
kuuntelemalla asiakasta
Kaksosen mukaan S-market Laajasalossa aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden
kanssa on ollut hedelmällistä, ja asiakkaiden antamat palautteet ja huomiot
ovat ensiarvoisen tärkeitä kehitystyössä.
S-market Laajasalon yhteinen sävel
asiakaskunnan kanssa löydettiin jo
ennen myymälän avausta. HOK-Elanto
järjesti alueen asukkaille iltatilaisuuden,
jossa antoi laajasalolaisille mahdollisuuden kertoa toiveitaan kauppaa kohtaan.
Iltaa isännöineen Kaksosen mukaan
noin 500 lähialueen asukasta osallistui
tapahtumaan, ja toi esille tärkeitä huomioita kaupan kehittämiseksi.
-Nautitaan kehuista ja otetaan kritiikki
vastaan. Kauppana meillä pitää olla
tuntosarvet aina ylhäällä ja kaikki aistit
hereillä, niin syntyy myös kehitystä.
Asiakasta vartenhan me tätä tehdään,
Kaksonen tiivistää.
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DUUNISSA MEILLÄ

KIINTEISTÖYKSIKÖN KONKARIKOLMIKKO:
”EI NÄITÄ HOMMIA MALTA LOPETTAA”
Kiinteistöyksikön liikepaikkapalveluissa työskentelee kolme
eläkeläistä: projektipäällikkö
Pentti Halonen, miljöösuunnittelija Tapani Hirvi ja suunnittelupäällikkö Timo Lötjönen.
Pena on ollut eläkkeellä kaksi
vuotta, Tapsa viime syksystä
ja Timppa vuoden vaihteesta.
Työt kuitenkin jatkuvat täysillä
– ViP-lehti päätti selvittää mistä
on kysymys.
Kolmikolla on vuosikymmenten kokemus
kauppojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ketjut, brändit ja omistajat
ovat matkan varrella vaihtuneet, välillä
tiuhaankin. Lötjönen aloitti Kauppahuone
Pajusella, jonka omistama valtakun-
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nallinen Alepa-ketju sittemmin myytiin
SOK:lle ja pilkottiin Saleiksi ja Alepoiksi.
Halosen ura käynnistyi kesätöillä Elannon silloin omistamassa Leppävaaran
Maxissa. Hirvi työskenteli alkuun Hakaniemen Elannon somistamossa.
Vuosien varrella yrityskauppojen
myötä Maxit ovat muuttuneet Prismoiksi,
Elannot Alepoiksi ja Valintatalot, Sparit ja
Eurosparit S-marketeiksi.
- Ketjujen konseptit ovat eläneet ja
vaihtuneet ja vaihtuvat jatkossakin.
Välillä kaivataan värejä, välillä valkoista
ja nyt tuntuu olevan hillityn harmaan ja
puupintojen vuoro, Lötjönen toteaa.

lusteiden suunnittelusta. Tietysti on mielenkiintoista ratkottavaa, kun vaikkapa
remonttikohteessa paljastuu joku yllätys,
tai kohde on muuten vain haastava. Esimerkkinä vaikka S-market Kasarmitori,
joka sijaitsee vanhassa talossa ja on tosi
matala myymälätilaksi, Hirvi pohtii.
- Tai kun Koivukylän Sparia muutettiin
S-marketiksi ja yhtäkkiä katosta alkoi
putoilla betonimöhkäleitä. Lisähommaksi
tuli siis katon vahvistus, mutta kauppa avattiin sovittuna päivänä, Halonen
muistelee.
- Ja onhan se aina upeata, kun kohde
valmistuu!

Avaukset sykähdyttävät edelleen

Huipputiimeillä tuloksiin

Kukaan tuskin pystyy laskemaan kuinka
moneen myymälään kolmikko on kädenjälkensä jättänyt.
- Minä nautin eniten konseptien ja ka-

Kolmikko kehuu estoitta sekä työkavereita kiinteistöyksikössä että lukuisia
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa
myymälöitä rakennetaan ja remontoi-

daan. Kiinteistöyksikön Liikepaikkapalvelut suunnittelee, johtaa, hankkii, valvoo
toimipaikkojen toteutuksia sekä tukee
niiden ylläpidossa. Käytännön työt
– rakenteet, sähköt, valot, turva- ja kylmätekniikka sekä laiteasennukset, teippaukset kuten kaikki muukin toimipaikan
tekemiseen tarvittavat toimet hoituvat
yhteistyöverkoston kautta.
- Meillä on ihan huippuyhteistyökumppanit. Urakoitsijaporukka tekee S-marketin vaikka heinäladosta! Halonen väittää.
- Duuninteko on helppoa ja mukavaa,
kun kaikki osastot ja osaset toimivat
yhteen. Kaikki tekevät ikään kuin samaa
duunia, vaikka osaamiset ja työnkuvat
poikkeavat toisistaan. Meillä on sympaattinen työkulttuuri, Hirvi komppaa.
Lötjösen roolina nykyisin on olla käyttäjän edustajana vuokrakohteissa.
- Eli kun esimerkiksi Alepaa suunnitellaan vuokrakiinteistöön, olen ensimmäisestä palaverista lähtien mukana
varmistamassa Alepan ”etua” kohteessa.

Kunniahimoa vai intohimoa?

Kysymys pohdituttaa konkareita.
- Kunnianhimoa on siihen, että lopputulos on aina priimaa. Intohimo on ehkä
sellaista, että suunnittelutyö ei jätä
rauhaan, eli ei ole mitään 8-16 duunia.
Toisaalta työ on yhtä aikaa harrastus,
Hirvi sanoo.
Projekteissa on aina yhtä aikaa mieletön määrä rautoja tulessa tai palloja
ilmassa, isoja kokonaisuuksia ja pieniä
yksityiskohtia hallittavanaan.
- Ei ne enää nykyisin tule yöuniin, joten
kai tässä on jotain vuosien varrella oppinut, Halonen lohkaisee.

Perjantaieläkeläiset

Kolmikko on itseasiassa eläkkeellä vain
perjantaisin. Muu osa viikkoa sujuu samoissa merkeissä kuin ennenkin.
- Tehdään nykyisin viiden päivän työt
neljässä päivässä, Hirvi nauraa.
- Neljän päivän liksalla, Lötjönen täydentää.
- Hyvähän tässä on ollut korona-aikaan töitä tehdä, kun ei ole päässyt
eläkeläishommiin eli iltapäivätansseihin, bingoon tai vesijumppaan, Halonen
komppaa.
Halonen tekee töitä puolen vuoden
sopimuksilla. Nyt käynnissä oleva kolmas
puolivuotiskausi päättyy elokuussa ja
työhaluja riittää vielä senkin jälkeen.
- Täytyy toivoa, että Jaska (projektijohtaja Jaakko Niemi) uusii sopimuksen.
Hirvi jatkaa näillä näkymin ainakin
vuoden 2022 loppuun. Lötjösen suunnitelmat eivät ole vielä tarkentuneet.

Mitäs teistä tulee sitten isoina?

- En tiedä, nyt on takana 153 lauantaita
(3 vuotta?!) tyttären taloa rakentaessa,
joten ehkä kevyt liikunta, mökkeily ja
lastenlapset riittävät sitten tulevaisuudessa, Halonen pohtii.
- Liikuntaa, valokuvausta, mökkeilyä,
kalastusta, lastenlapsia ja oluenpanoa,
joka on uusi hauska harrastus, Hirvi
luettelee.
- Vene liikkuu auton perässä trailerilla
hyville kala-apajille, mieluiten merelle.
Ja golfiinkin voi tulevaisuudessa olla
enemmän aikaa, tänä vuonna en ole ehtinyt kentälle vielä kertaakaan, Lötjönen
sanoo.
Entäpä olisiko konkareilla jotain ”tes-

tamenttityyppistä” sanottavaa nykyisille
ja tuleville tekijöille?
- Eiköhän palata siihen sitten kun
nämä duunit lopetetaan!

Yhteensä reilusti yli sata
vuotta kokemusta

- On mahtavaa saada pitää heidät mukana tekemisessä, eikä todellakaan jäähdyttelijöinä, vaan jokainen painaa ”sata
lasissa” – projektimäärien puristuksessa
on pakkokin, kolmikon esimies, projektijohtaja Jaakko Niemi hehkuttaa.
Kullakin trion jäsenellä on oma erityisroolinsa tiimin tekemisessä.
- Aina hyvän tuulinen Pena on rutinoitunut valvoja ja ongelmien ratkaisija
projekteissa ja muissa kentän tekemisissä. Timppa hyödyntää ”timppamaisen
diplomaattisesti” monipuolista projektiosaamistaan uudiskohteiden ohjaustehtävissä. Tapsalla puolestaan on maagisia
lahjoja luoda fiiliksiä ostoympäristöön,
mistä saamme nauttia muun muassa uuden konseptin S-marketeissa ja Alepoissa. Huikeita kavereita kaikki!
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HENKILÖSTÖOSASTO
TOIVOTTAA HYVÄÄ KESÄÄ

Monipuolisia henkilöstöetuja myös kesätyöntekijöille!
HOK-Elanto tarjoaa henkilökunnalle
loistavia henkilöstöetuja, jotka koskevat
myös kesätyöntekijöitä. Ostoetua eli
henkilökunta-alennusta voivat hyödyntää myös samassa taloudessa asuvat
perheenjäsenet.
Uudet työntekijät tulevat HOK-Elannossa henkilöstöetujen piiriin seuraavasti:

••		
•

Ensimmäisestä työpäivästä
Ostoetu
Työterveyshuollon palvelut
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Henkilöstölehdet ViP ja Ässälehti

•
••
•
••
•
•
•
•
••
••

6 kuukautta työsuhteen alkamisesta
(seitsemännen kuukauden alusta)
Sairauskassa
S-tilin henkilökunnan korko ja muut
		 S-Pankin edut
Vierumäen loma-asunnot sekä Ålön
		 kesämökit ja -majat
Stipendit ammatillisiin opintoihin
Työmerkkipäivälahjat
Ikämerkkipäivälahjat ja
		 henkilökunnan tapahtumat
ePassi (1.8.2021 alkaen)
Useimmin käytetyt Ostoedut 2021
Alepa ja S-market
3 % kaikki tuotteet ( ei alennusta 		
		 alkoholi- ja tupakkatuotteista)

Food Market Herkku
10 % kaikki tuotteet (ei alennusta 		
		 alkoholi- ja tupakkatuotteista)

Prisma
3 % päivittäistavarat
5 % tietokoneet, pelikonsolit ja
		 matkapuhelimet
10 % isot kodinkoneet ja -tekniikka
15 % verkkokaupassa, 20 %
		 myymälässä muut käyttötavarat 		
		 (ei alennusta alkoholi- ja tupakka
		tuotteista)
Ruoan verkkokauppa
Ruoan verkkokaupan ostoista ei järjes-
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telmäsyistä saa toistaiseksi normaalia
henkilökunta-alennusta.
Syötä tilausvaiheessa koodi STFF sille
varattuun kenttään ja paina "aktivoi koodi". Näin saat 3 euron edun toimitusmaksusta Alepassa, S-marketissa, Prismassa sekä Food Market Herkussa. Oikeus
koodin käyttöön tarkistetaan noudon /
toimituksen yhteydessä.

•
•
•
•

ABC
50 % yksittäin ostetusta
		 normaalihintaisesta autonpesusta.
Kodin Terra
8 % rakennustarvikkeet,
		 kiintokalusteet ja lattiapäällysteet
8 % kaikki koneet, laitteet ja
		tekniikka
15 % muut käyttötavarat.
		 (ei alennusta toimitusmyynti		 tuotteista eikä asennuspalveluista)

••

Sokos
15 % verkkokaupassa,
20 % myymälässä käyttötavarat
		 (ei koske palveluita eikä korjaus-		
		ompeluita)

••
•
•

Emotion
15 % verkkokaupassa,
20 % myymälässä käyttötavarat
		 (ei koske palveluita)
Ravintolat
25 % ruoka- ja juomatuotteista
		 (ei alennusta tupakkatuotteista
		 eikä pääsylipuista)
Alennus on voimassa myös alle
		 40 hengen pöytäseurueelle, 		
		 kun seurueen yhteislaskun
		 maksaa henkilökunta		 alennukseen oikeutettu henkilö.

Hotellit
Sokos Hotellit ja Radisson Blu Hotellit
tarjoavat henkilökunnallemme edullisia
majoitusvaihtoehtoja niin koko Suomessa
kuin Tallinnassa ja Pietarissakin. Hotellivaraukset voi tehdä VAIN netissä kampanjakoodeilla. Koodit löydät sPointista.

Huonevarauksen voi tehdä vain S-ryhmän henkilökuntaan kuuluva henkilö.
Oikeus henkilöstöetuun varmistetaan
maksun yhteydessä. Henkilöstöetuhintaisia huoneita on rajallinen määrä. 60
vrk varausrajoitus on toistaiseksi otettu
pois käytöstä.
Myös monet yhteistyökumppanimme
tarjoavat etuja henkilökunnallemme. Esimerkiksi LähiTapiola, Silmäasema, Oral
Hammaslääkärit, Elixia ja Muuttopalvelu
Niemi.
Tarkempia tietoja henkilöstöeduista
ja ostoetujen käytöstä löydät sPointista,
sivulta Henkilöstöedut, HOK-Elanto.

Palkan ja lomarahojen
maksukäytännöt

Palkanmaksukäytäntö
HOK-Elannossa palkka maksetaan
kerran kuussa, kuukauden 15. päivä.
Kuukausipalkalla työskentelevät saavat
kuun 15. päivänä kuukauden peruspalkan
ja edellisen kuukauden lisät. Työsuhteen
alkaessa ensimmäinen kuukausipalkka
maksetaan poikkeuksellisesti kuun viimeisenä päivänä. Tuntipalkalla työskenteleville maksetaan kuun 15. päivä edellisen kuukauden aikana tehdyt työtunnit
sekä edellisen kuukauden lisät.
Lomapalkka
Lomapalkkaa ei makseta ennen lomalle
jäämistä, vaan kyseisen palkanmaksujakson normaalina palkkapäivänä.
Lomaraha
Talvilomaraha maksetaan 15.2. ja
kesälomaraha 15.6. riippumatta loman
varsinaisesta ajankohdasta. Lomarahaa
ei makseta hoitovapaalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai armeijassa
oleville. Heille lomaraha maksetaan
ensimmäisessä palkanmaksussa työhön
paluun jälkeen.

Vuosiloman siirto
sairaustapauksessa

Vuosiloman aikana sairastuvalla työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada

vuosilomansa siirrettyä. Vuosiloma
siirtyy vasta kuuden omavastuupäivän
jälkeen. Omavastuupäiviä lasketaan
kuitenkin vain 24 lomapäivää ylittävän
loman osalta. Jos lomapäiviä on kertynyt
24 tai vähemmän, omavastuuta ei ole
ollenkaan. Jos lomapäiviä on kertynyt
24–30, omavastuupäiviä ovat 24 päivän
yli menevät päivät.
Ennen vuosiloman alkamista sairastuvalla työntekijällä on oikeus pyynnöstä
saada vuosilomansa siirrettyä vastaavasti. Samoin, jos on tiedossa, että joutuu
loman aikana esim. sairaalahoitoon.
Omavastuuta ei tällöin ole ollenkaan.
Molemmissa tapauksissa loma siirtyy
vain jos:
• Työntekijä ilmoittaa sairastumisesta
viipymättä, sovitulle esimiehelle, puhelimitse.
• Työntekijä pyytää loman osan siirtoa,
samalla kuin ilmoittaa sairastumisesta.
• Työkyvyttömyys johtuu sellaisesta
sairaudesta, tapaturmasta tai synnytyksestä, jonka ajalta työnantajalla on
normaalisti palkanmaksuvelvollisuus.
• Työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestä viipymättä,
sovitulle esimiehelle. Lääkärintodistuksen voi saada myös videovastaanotolla. Hoitajan kirjoittama poissaolotodistus tai omailmoitus esimiehen
myöntämänä ei riitä.
Huomaa, että pelkkä lääkärintodistuksen
lähettäminen ei riitä loman siirtämiseen.
Siirto edellyttää keskustelua esimiehen
kanssa ja selkeää pyyntöä.
Loma ei siirry, jos työntekijä käy vuosilomallaan kosmeettisessa leikkauksessa tai muussa ennalta suunnitellussa
toimenpiteessä, josta aiheutuu palkatonta sairaslomaa. Loma ei myöskään
siirry, jos työntekijä on aiheuttanut
työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä
huolimattomuudella.
Ulkomailla kirjoitetut sairaslomatodistukset pitää pyytää englannin kielellä.
Lääkärintodistuksessa pitää vähintään
olla diagnoosi, työkyvyttömyysaika ja
lääkärin yksilöintitiedot.
Loman siirryttyä (mahdollisten omavastuupäivien jälkeen) työntekijä on
sairauden ajan sairaslomalla. Sairaudesta riippumatta loma jatkuu ja päättyy
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Työnantaja päättää siirrettävän loman
ajankohdasta, työntekijää kuultuaan. Jos
siirrettäviin lomapäiviin sisältyy lauantai,
se on myös siirretyssä lomassa.
Siirtynyt kesä- ja talviloma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden päättymiseen mennessä.

Sairastuminen ja
työterveyshuolto kesällä
Valmistaudumme vähitellen purkamaan
työterveyshuollon poikkeuskäytäntöjä,
jotka ovat olleet käytössä koronatilanteen vuoksi. Jos epidemiatilanne sallii,
muutoksia tehdään 1.9. alkaen. Niistä
tiedotetaan mm. Workplacessa.
Nämä ohjeet ovat voimassa vielä
kesäkauden:
Jos sairastut
• Älä tule sairaana töihin.
• Soita sovitulle esimiehelle,
kirjoitettu viesti ei riitä.
• Sovi poissaolopäivät yhdessä esi		
miehen kanssa, 1-5 kalenteripäivää,
jos kyseessä on esim. flunssa, maha
tauti, migreeni.
• Tee päivistä omailmoitus Pecussa /		
WorkDayssa.
• Näistä päivistä et tarvitse hoitajan
tai lääkärin kirjoittamaa poissaolotodistusta.
• Jos kyseessä on muu sairaus tai 		
oireet aiheuttavat huolta, esimies ohjaa
sinut soittamaan Terveystaloon, kts. alla.
Jos tarvitset lähetteen koronatestiin
• Soita Terveystaloon,
p. 09 4246 8922 (24h).
• Tai käytä Terveystalon Oma Terveys
-palvelun chatbottia.
Jos esimies näin ohjaa tai sairaus
jatkuu pidempään tai vointisi
huononee
• Soita Terveystaloon, p. 09 4246 8922
(24h).
• Puhelimessa arvioidaan, tarvitsetko
hoitoa tai tutkimuksia.
• Sinulle varataan vastaanottoaika tai
myönnetään 1-5 päivän poissaolotodistus ja annetaan kotihoito-ohjeet.
Jos sairaus jatkuu pidempään, soita
uudestaan.
• Hoitajan kirjoittama poissaolotodistus kelpaa korkeintaan 5 peräkkäiseltä kalenteripäivältä. Sen jälkeen
todistuksen on oltava lääkärin
kirjoittama.
• Lääkärin vastaanoton tarvitset
vointisi mukaan ja viimeistään siis
10 poissaolopäivän jälkeen.
• Ilmoita esimiehelle viipymättä poissaoloaika sekä mahdollinen muokatun
työn kesto ja rajoitteet. Toimita todistus
hänelle heti työhön palattuasi.
• Jos Terveystalosta ei saa aikaa,
poissaolotodistuksen saa esimerkiksi
terveyskeskuksesta. Käynnit muualla
kuin Terveystalossa maksetaan itse.

Terveystalon palvelut poikkeusaikana
• Käynti, tutkimus tai etävastaanotto
voi olla myös muulla kuin nimetyllä
hoitajalla tai lääkärillä, ja muussa kuin
sovitussa Terveystalon toimipisteessä. Se on silti sinulle maksuton, jos se
sopimuspaikassakin olisi.
• Videovastaanotot toimivat nettisivun
omaterveys.terveystalo.com kautta.
Palvelua voi käyttää tietokoneelta,
tabletilta tai puhelimesta.
• Hoitajan vastaanotot, laboratoriot ja
röntgenit/ultrat ovat käytettävissä
ma-su toimipisteiden resurssien
mukaan.
• Yleis- ja työterveyslääkärin palvelut
ovat käytettävissä arkisin kello 7–20
ja tämä koskee myös etävastaanottoja. Muina aikoina ja muiden lääkäreiden tai asiantuntijoiden palvelut
maksetaan itse.
• Työterveyshuollon vastaanotot
varataan aina puhelimitse,
p. 09 4246 8922 (24h).
• Verkossa tai Oma Terveys -palvelussa
voi varata laboratorioaikoja ja
rokotusaikoja sekä saada lähetteen
koronatestiin. Muut verkkosivuilla,
chatissa tai Oma Terveys -palvelussa
varatut palvelut maksetaan itse.

    ViP 13

• Toimipisteiden aukioloajat ja palvelut
näet sivulta terveystalo.com/fi/
toimipaikat
Kiireettömät asiat työterveyshoitajalle
tai työterveyslääkärille
• Jätä viesti Terveystalon Oma Terveys
-palvelussa > Viestit asiantuntijalle.
• Palvelua voi käyttää sovelluksena tai
verkossa osoitteessa omaterveys.
terveystalo.com
• Viesteihin vastataan 1-3 päivässä.
• Kanava on sinulle maksuton ja
tietoturvallinen.
Myös kesätyöntekijät voivat käyttää
työterveyshuollon palveluja. Sen sijaan
TET-harjoittelijat, Tutustu työelämään ja
tienaa -harjoittelijat, oppilaitosten työssäoppijat tms. eivät ole HOK-Elannon
työterveyshuollon piirissä.

Sairauskassa

Sairauskassa täydentää maksutonta
työterveyshuoltoa. Kassa maksaa jäsenilleen lisäetuuksia, jotka ovat korvausta
esimerkiksi lääkärinpalkkioista, hammaslääkärikäynneistä, silmälaseista,
lyhytpsykoterapiasta ja lääkkeistä.
Sairauskassan säännöt määrittelevät,
mitkä kustannukset ovat korvauskelpoisia. Sopimuspaikat, joissa lisäetuuden saa, löytyvät kassan kotisivuilta.
Terveystalon ja apteekkariliiton kanssa
solmitut suorakorvaussopimukset ovat
nyt valtakunnallisia ja kattavat näin koko
Suomen Terveystalot ja apteekit.

Tarkista etukäteen

Jos olet epävarma oikeudestasi korvaukseen, tai olet menossa kalliimpaan
tutkimukseen tai leikkaukseen, tarkista
AINA etukäteen suoraan sairauskassasta: Korvaako kassa näitä kustannuksia
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sinulle, mihin hoitolaitokseen voit mennä
ja kuinka tulee toimia. Asiaan liittyy
paljon yksityiskohtia, joita työkaverisi,
esimiehesi tai työterveysasemasi ei
välttämättä tiedä.
Lisätietoa, sopimuspaikat ja lomakkeet
netissä: hok-elanto.fi/sairauskassa
Puhelin 010 76 60150 arkisin kello 9–13
ja sähköposti hok-elanto.sairauskassa@
sok.fi

Tapaturman sattuessa

Hok-elantolaisilla on hyvät tapaturmavakuutukset.
Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen. Se korvaa kustannuksia ja ansionmenetystä, jos tapaturma sattuu työssä
tai työmatkalla.
Vapaa-ajan tapaturmavakuutus on
hok-elantolaisten henkilöstöetu. Se korvaa, jos tapaturma sattuu vapaa-ajalla.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ilman korvauskattoa ja myös
urheiluharrastuksissa. Huomaa, että
vakuutuksen voimassaolo katkeaa, kun
palkaton poissaolo on kestänyt 30 päivää
(esim. perhevapaa, opintovapaa).
Myös kesätyöntekijät ovat näiden
vakuutusten piirissä. Sen sijaan Tutustu
työelämään ja tienaa -harjoittelijoita
koskee vain lakisääteinen työtapaturmavakuutus. TET-harjoittelijat ja oppilaitosten työssäoppijat eivät ole ollenkaan
näiden, vaan omien oppilaitostensa
vakuutusten piirissä.
Ilmoita tapaturmasta
Työtapaturma
• Ilmoita esimiehelle viipymättä,
samalla tavalla kuin sairastumisesta.
• Esimies täyttää tapaturmailmoituksen S-Turvassa. Samalla ilmoituksella
asia tulee vireille LähiTapiolassa ja

palkanlaskenta saa siitä tiedon.
• Sinä saat puhelimeesi vakuutustodistuksen, jonka näytät hoitolaitoksen
vastaanotossa.
• Jos tapaturma on vakava, esimies
ilmoittaa siitä myös työsuojeluvaltuutetulle.
Vapaa-ajan tapaturma
• Ilmoita esimiehelle, jos tapaturma
vaikuttaa työvuoroihin tai muihin
työjärjestelyihin.
• Tee tapaturmailmoitus netissä,
ilmoituslinkit löydät sPointin sivulta
Tapaturman sattuessa.
• Saat puhelimeesi vakuutustodistuksen, jonka näytät hoitolaitoksen
vastaanotossa.
• Jos tarvitset neuvontaa hoidon
suhteen tai maksusitoumuksen toista
käyntiä tai tutkimusta varten, ota
yhteyttä LähiTapiolan TerveysHelppiin. Puhelin 020 61000 kello 7–18 tai
chat terveyshelppi.lahitapiola.fi tai
TerveysHelppi-sovellus kello 7–23.
Tapaturmailmoituksesta tulee ilmetä,
että kyseessä on tapaturma tai työliikekipeytyminen: Ulkoisesta tekijästä
johtuva yllättävä, äkillinen ja ennaltaarvaamaton tilanne.
Hakeudu hoitoon
Jos tapaturma vaatii hoitoa tai tarkastusta, hakeudu viipymättä omalle
työterveysasemalle. Jos kyseessä on
kiireellinen sairaanhoito tai olet muulla
paikkakunnalla, mene lähimpään tai
LähiTapiolan neuvomaan hoitolaitokseen. Ota Kela-kortti mukaan.
Kuka maksaa
Kerro hoitajalle, että kyseessä on
tapaturma, onko se sattunut työ- vai
vapaa-ajalla, ja että vakuutusyhtiö on
LähiTapiola. Näytä Kela-kortti sekä
puhelimeen saamasi vakuutustodistus.
Tällöin ensimmäisen käynnin lasku menee LähiTapiolaan.
Jos kyseessä on kiireellinen sairaanhoito, voit hakeutua ensihoitoon ilman
vakuutustodistusta tai maksusitoumusta. Tiedot on toimitettava hoitolaitokseen
viikon kuluessa, jos he niitä tarvitsevat.
Huomaa, että tarvitset maksusitoumuksen LähiTapiolasta ennen
seuraavia käyntejä tai lisätutkimuksia.
Vakuutusyhtiö arvioi saamiensa tietojen
perusteella, onko kyseessä tapaturma tai
työliikekipeytyminen, jonka kustannuksia
vakuutus korvaa. Tarvittaessa ole yhteydessä suoraan LähiTapiolan henkilökorvauspalveluun, puh. 09 453 3666.

TERVETULOA
KESÄTYÖNTEKIJÄT!
Kesätyöntekijät odottavat kesätöiltä paljon,
erityisesti jos kyse on ensimmäisestä oikeasta
työpaikasta.
-Ensimmäisillä työkokemuksilla on suuri merkitys nuoren
elämään ja tulevaisuuteen ja tästä syystä me HOK-Elannossa
haluamme tarjota kesätyöntekijöillemme ennen kaikkea kattavan ja laadukkaan perehdytyksen työhön, turvalliset työolosuhteet, monipuolisia työtehtäviä ja kivat työkaverit, HOK-Elannon
HR-asiantuntija Kaisa Gröhn painottaa.
HOK-Elannossa kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn,
annetaan vastuuta ja panostetaan jatkuvaan uuden oppimiseen ja oma-aloitteisuuteen niin työtehtävissä kuin avun
kysymisessäkin.
Ensisijaisen tärkeää kaikissa työtehtävissä on loistavan
asiakaspalvelun varmistaminen kaikille asiakkaillemme.
- Jotta kesätyöntekijämme onnistuisivat tässä ja pystyisimme
yhdessä varmistamaan onnistuneen kesätyökokemuksen, olemme sitoutuneet kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen
Vastuullinen Kesäduuni 2021 -kampanjan yhteistyökumppanina.

Kiitos, että olet valinnut HOK-Elannon
kesätyöpaikaksesi. Olet meille
tärkeä ja haluammekin panostaa
sinuun ja viihtymiseesi meillä!
Hyvä perehdytys on koko kesätyösuhteen ajan kestävä kokonaisuus, ei ainoastaan ensimmäisen päivän
panostus. Muista siis, että kaikkea ei tarvitse osata
ensimmäisenä päivänä!
Palautteesi on meille erittäin tärkeä, joten muista
vastata palautekyselyyn kesätyöjaksosi lopussa!
Saat vastauslinkin kyselyyn sähköpostiisi.
Tervetuloa HOK-Elantoon!
#asenneratkaisee
#stadinomalafka
#hokelantolainen
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VASTUULLINEN
KESÄDUUNI 2021
KUUSI PERIAATETTA
1. Hyvä hakijakokemus

Onneksi olkoon! Koska luet nyt tätä lehteä, olet yksi lähes 500
uudesta kesätyöntekijästämme, jotka valikoituivat haastattelujen kautta meille töihin noin 4000 hakijan joukosta.
Toivottavasti koit, että hakuprosessimme sujui mukavasti ja
että löysit sinua aidosti kiinnostavan paikan!
Muista antaa hakukokemuksestasi palautetta kesätyösi
päätyttyä sinulle lähetettävän kyselyinkin kautta. Haluamme
varmistaa hyvän hakijakokemuksen myös jatkossa. Palautteesi on meille erittäin tärkeää.

2. Perehdytys ja ohjaaminen

Tarjoamme tänäkin vuonna kesätyöntekijöillemme kattavan perehdytyksen työhön. Perehtyminen voi alkaa jo ennen
ensimmäistä työpäivää ikärajapassin ja tarvittaessa hygieniapassin suorittamisella ja verkkoperehdytysmateriaaliin
vapaaehtoisesti tutustumalla. Ensimmäisenä työpäivänä
päästään kuitenkin todella vauhtiin, kun kunkin ketjun perehdytyspäivä lähtee liikkeelle.
Kaupan alalla uudet työntekijät aloittavat perehtymisen
keskitetyssä perehdytyspäivässä joko Triplan konttorilla tai
omassa toimipaikassaan. Perehdytyspäivänä aiheina ovat
HOK-Elanto yrityksenä, asiakaspalvelu ja tuotteen tie, turvallisuus ja pelisäännöt sekä raha- ja kassa-asiat. Näillä pääsee
hyvin alkuun, mutta on tärkeää muistaa, että perehtyminen ja
oppiminen jatkuu koko työsuhteen ajan. Muista kysyä neuvoa
työkavereilta aina tarpeen tullen ja matalalla kynnyksellä.

3. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Kesätyöntekijät ovat tasavertaisia työyhteisön jäseniä jo
ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Tarjoamme tasavertaiset työolosuhteet ja työvälineet mahdollisuuksien mukaan
työtehtävistä riippuen. Pyrimme antamaan monipuolisia
työtehtäväkokonaisuuksia, vastuuta ja mahdollisuuksia
onnistumisiin. Virheistä ei pidä lannistua vaan opimme niistä
yhdessä.
Mikäli jokin asia mietityttää kesän aikana, mene reippaasti
esimiehen juttusille. Asiat ratkeavat puhumalla.

4. Mielekäs työ

Mielekkyys koostuu pääsääntöisesti kolmesta osasta; työn
sisällöstä, kehittymisestä työntekijänä ja työn tuloksesta.
Omalla työllä ja työpanoksella halutaan olevan jokin selkeä
merkitys, joka on tärkeää yksikön menestymiselle.
Haluamme kannustaa kesätyöntekijöitämme kokeilemaan
uutta, tarttumaan uusiin työtehtäviin uteliaasti ja innolla.
Vaikka työ onkin usein kiireistä, niin työpaikalla pitää olla
kivaa tehdä työtä.
Haluamme myös kannustaa kesätyöntekijäitä ja työkavereita antamaan toisilleen palautetta hyvin tehdystä työstä ja
asioista, joita voisi tehdä paremmin tai eri tavalla. Palautteen
anto ei ole ainoastaan esimiehen vastuulla. Myös kesätyöntekijän on hyvä käydä pyytämässä palautetta omasta työstään
työkavereilta ja lähiesimieheltä.
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5. Kohtuullinen palkka

HOK-Elannossa noudatamme tarkasti lakeja ja säännöksiä.
Tämä on osa eettisiä periaatteitamme ja vastuullisuusohjelmaa. Työntekijöiden palkanmaksussa noudatamme kaupan
alan TES:in taulukkopalkkoja ja MaRa-alan TES:iä. Haluamme
varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on tasapuolinen
palkka, joka perustuu kokemusvuosiin ja koulutustaustaan.
Esimerkki palkasta kesällä 2021:
Ei aiempaa työkokemusta, PK-seutu
Tuntipalkka min. 10,08 € / tunti + lisät,
Iltalisä 4,10 € / tunti, yölisä 6,16 € / tunti, lauantailisä 5,35 €
/ tunti (Huomioithan, että palkasta vähennetään verot)

6. Kirjallinen työsopimus ja -todistus

Työsuhteesi alussa kanssasi on allekirjoitettu sähköinen
työsopimus. Löydät sen aina omista asiakirjoistasi henkilöstöjärjestelmä PeCusta. Kun työsuhteesi päättyy, saat
HOK-Elannosta automaattisesti työtodistuksen. Mikäli
sinulta puuttuu jompikumpi, ole välittömästi yhteydessä esimieheesi. Työtodistus lähetetään sinulle postitse kotiin. Jos
tarvitset työtodistuksen pikaisesti työsuhteesi päätyttyä,
keskustele asiasta esimiehesi kanssa.

Kokeneen kesätyöntekijän vinkit uusille
kesätyöntekijöille:
Sanna Lehikoinen,
kesätyöntekijä Prisma Sellossa v. 2020 ja –21:
1. Pyydä rohkeasti apua, jos olet jostain epävarma
2. Nopeus ja varmuus tulee ajan myötä
3. Luota itseesi
Miksi hait viime vuonna HOK-Elantoon kesätöihin?
-Asiakaspalvelutyö kiinnosti minua. Kesätyö HOK-Elannossa on myös
täydellinen opiskelijalle, koska vaihtelevat työajat mahdollistavat myös
esimerkiksi kurssien suorittamisen.
Mikä kesätyössä onnistui viime kesänä?
-HOK-Elannossa, minulla on ollut todella mukavat työkaverit ja työympäristö on ollut kannustava. Minusta on myös ihanaa, että olen saanut hyvän
perehdytyksen työtehtäviin. Pidän myös siitä, että työpäivätw menevät
nopeasti.
-Minusta on ollut mahtavaa, että HOK-Elannossa reagoidaan nopeasti
erilaisiin tilanteisiin ja tehdään muutoksia. Esimerkiksi koronatilanteessa
on tehty nopeasti muutoksia turvallisuuden parantamiseksi.
Suuri viisaus minkä haluaisit jakaa uusille kesätyöntekijöille?
-Positiivisella asenteella pääsee aina pitkälle!

Esimiehen vinkkejä uusille
kesätyöntekijöille
Meri-Johanna Merilaid,
marketpäällikkö, S-market Kasarmitori:
1. Tutustu avoimin mielin uusiin työkavereihin.
2. Kysy rohkeasti neuvoa, vaikka asiasi tuntuisi kuinka hassulta.
      Pitkään kaupassa töitä tehneelle monista asioista on tullut ajan
      myötä itsestään selvyyksiä.
3. Ole oma itsesi ja kohtaa asiakkaat ilolla. Jokainen kohtaaminen
asiakkaan kanssa antaa sinulle mahdollisuuden tehdä päivästä vielä
hieman parempi!
Suuri viisaus, minkä haluaisit jakaa uusille työkavereille?
- Jokainen asiakaskohtaaminen on ainutlaatuinen. Juuri sinä ratkaiset sen,
palaako asiakas takaisin ja mitä hän kertoo meistä eteenpäin. Ajattele aina
päättäväsi palvelutilanne asiakkaan eduksi ja näin onnistut varmasti!
Onnistumiset viime vuodelta?
- Onnistuimme innostamaan kolmesta työntekijästä kaksi jatkamaan
meillä vakituisena kesän jälkeen ja kolmas palasi tänä kesänä meille töihin.
Saimme kaikista viime kesän työntekijöistä upean lisän tiimiimme ja he
ovat nyt rautaisia kaupan alan ammattilaisia!
Mitä olisit voinut tehdä vielä paremmin?
-Olisin varannut itselleni enemmän aikaa tutustuakseni uusiin työntekijöihin kesän kiireestä huolimatta.

KESÄTÖIHIN YLI
TUHAT KAUPAN
ALASTA JA UUDEN
OPPIMISESTA
INNOSTUNUTTA
NUORTA!
HOK-Elanto palkkaa täksi kesäksi lähes
500 työntekijää asiakaspalvelutehtäviin.
Varsinaisten kesätyöpaikkojen lisäksi
HOK-Elanto tarjoaa Tutustu työelämään
ja tienaa -harjoittelupaikan tänä kesänä
yli 700 nuorelle. Kahden viikon pituiset
harjoittelujaksot aloitetaan heinäkuussa.
- Kesätöillä on iso merkitys nuorille.
He saavat upeaa kokemusta työelämästä, pääsevät sparraamaan ja oppimaan
työstä, työtehtävistä sekä asiakaspalvelusta kokeneempien kollegoiden
kanssa. Se kehittää koko työyhteisöä.
Tiimityöskentely ja asiakaskohtaamiset
ylipäätään kehittävät myös vuorovaikutustaitoja, joiden arvostus ja merkitys on
työelämässä korkealla nyt sekä tulevaisuudessa. Tärkeää on myös se, että kesätyöntekijät mahdollistavat vakituisen
henkilöstömme vuosilomien pitämisen,
HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Maria
Hekkala sanoo.
Kesätyöntekijä saa kattavan kuvan
kaupan alan eri tehtävistä ja pääsee
myös näkemään vähittäiskaupan laajan
digitalisoitumisen sekä verkkokaupan
tuomat uudet työtehtävät ja prosessit.
HOK-Elannossa kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn, annetaan vastuuta
ja panostetaan jatkuvaan uuden oppimiseen ja oma-aloitteisuuteen niin työtehtävissä kuin avun kysymisessäkin.
Kesätyöntekijät saavat kattavan
perehdytyksen työhön. Perehtyminen voi
alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää
ikärajapassin ja tarvittaessa hygieniapassin suorittamisella ja verkkoperehdytysmateriaaliin tutustumalla.
- Varsinaisen ensimmäisen perehdytyspäivän aiheita ovat HOK-Elanto
yrityksenä, asiakaspalvelu ja tuotteen
tie, turvallisuus ja pelisäännöt sekä
raha- ja kassa-asiat. Näillä pääsee hyvin
alkuun, mutta perehtyminen ja oppiminen
jatkuu koko työsuhteen ajan. Me tietysti
toivomme, että kesätyökokemus saa
nuoren kiinnostumaan kaupan alasta
pysyvänäkin uravaihtoehtona, henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen
toteaa.
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Uusittu Prisma Itäkeskus
kerää kehuja!

Sainpas aurinkoista palvelua maaliosastolla kalustelakan sävytyspalvelua
halutessani! En valitettavasti huomannut katsoa minua palvelleen naisen
nimeä. Samoin alakerran kassalla sain
Katriinalta oikein ystävällistä palvelua
jutustelun kera, iso kiitos! =) Hyvillä
mielin lähdin kaupasta!

Tein jälleen perheelle noutotilauksen Itiksen Prismasta tälle päivälle. Aina
on palvelu ollut ensiluokkaista, kiitos siitä. Mutta tänään oli erityisen hyvää
palvelua, josta jäi itselle tosi kiva fiilis. Keräilijä soitti minulle ja käytiin läpi
pari juttua tilaukselta. Olin erittäin ilahtunut tästä soitosta ja kaiken lisäksi
keräilijä oli todella mukava, iloinen ja asiantunteva sekä hyvällä huumorilla
liikkeellä. Tämän keräilijän nimi taisi olla Sonja ja toivoisin, että hän myös
saisi tiedon tästä palautteesta. Todella arvokkaan oloinen työntekijä. Itse
arvostan tällaista kanssakäymistä. Hyvät viikonloput sinne kaikille

Ilahduin tänään, kun kävin Itiksen
Prismassa. Aivan sattumalta kurkistin
Wotkinin hyllyyn, vaikka tiesinkin, että
kylmäsavustettu hevosen sisäpaistileike oli poistettu valikoimista. Mutta - se
oli palannut! Suurkiitos! Olen käyttänyt
tätä tuotetta säännöllisesti vuosikausia.
Kiva, että palautitte sen.

Teidän Prisma on niin upea nykyään! Olette parantaneet niin ulkonäköä
kuin asiakaspalvelua. Seurasin ilolla erästä vaaleahiuksista nuorta naismyyjää, joka oli todella huomaavainen, auttoi vanhaa naista, jolta tippui
tavaroita ja myöskin huomioi meidän lapset kassalla, jota ei tapahdu ikinä.
Lapsetkin olivat iloisia ja halusivat tulla kauppaan uudestaan kivan myyjän
takia! Myyjä on 390 numeroinen mikäli kuittia oikein osaan lukea.
Olipa kiva käydä remontoidussa kaupassa, oikein mieluinen on nyt!
Prisma on muutenkin hyvä kauppa.

ILAHTUNEITA ASIAKKAITA
Ketjujen omissa Workplace-ryhmissä jaetaan asiakaspalautteita, mutta ViP haluaa tuoda esiin rohkeita
ratkaisijoita ja ilahtuneita asiakaspalautteita eri puolilta HOK-Elantoa.
Tässä tuoreimpia paloja!

Prisma Iso Omena

Erityiskiitos Tommille, joka keräili tilaukseni
ostokset Iso Omenan Prismassa. Hän osoitti
erinomaista palveluhalukkuuttaan soittamalla minulle kesken keräilyn, kun tilaamani
Atrian sisäpaisti oli päässyt loppumaan. Näin
siitä huolimatta, että olin asettanut tuotteelle
vaihtokiellon. Saimme vaihdettua tuotteen
paahtopaistiin.

Coffee House Iso Omena

Haluan jättää hyvän palautteen kahvilan asiakaspalvelusta!
Ihana neiti palveli todella ystävällisesti. En nähnyt nimeä. 24.5
aikavälillä 16.30-17.15, ostin kaksi lattea ja kaksi trippi-mehua.
Jos saatte hänen nimen ja välitätte kiitokset. Tuli niin hyvä mieli ja
leveä hymy. Tämä oli tärkeää koska oli mieheni syntymäpäivät, ja
tämä asiakaspalvelu oikein ilahdutti.

Memphis Hakaniemi

Olin tyttöystäväni ja koiramme kanssa nauttimassa aurinkoisesta iltapäivästä terassillanne. Söimme dumplingseja ja Memphis
burgerit. Ruoka oli taivaallista. Vaatii taitoa tehdä mehevä well
done burgeri ja suoritus oli täysi 10+! Kiitos Eepille keittiöön ja salihenkilökunnalle upeasta palvelusta ja koiramme huomioinnista.
Tulemme varmasti uudelleen :)

Infossa palveli ihanan aurinkoinen Seija.

Prisma Malmi

Asiakas halusi lämpimästi erikseen kiitellä erittäin siistiä palvelutiskiä. Oli kuulemma siistein
kalatiski minkä hän on pitkään aikaan nähnyt.
Kassalla Heidi oli ihan super mukava ja positiivinen asenne paistoi vähintään kilometrin päähän. Tulen mielelläni käymään teillä uudelleen.
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Prisma Tikkurila

Hain tänään mustan Jupiter pyöräni
ja sain erittäin hyvää palvelua. Mahtavia ihmisiä siellä teillä töissä. Iso
kiitos ja hyvää kevättä teille.

Alepa Soukka

Spaghetteria Jumbo

Moi! Tilattiin lauantai-illaksi spagettia & pizzaa &
hedelmiä ekaa kertaa teiltä. Omg miten hyvää ja
ruoka tuli kotiin tosi nopeasti! Kiva lisä oli kun oli
pakettiin kirjoitettu Hyvää ruokahalua :) Pieni yksityiskohta, joka sai hymyn huulille. Tilataan uudestaan aivan varmasti, kiitos <3

Olen muutaman vuoden asunut Soukassa ja silloin tällöin piipahdan Soukan Alepassa. Joka kerta on myymälässä ollut mukavaa
henkilökuntaa, joka on ollut valmis auttamaan...varsinkin tänään.
Tänään menin erittäin kipeän jalkani kanssa kauppaan. Jo
ovella nuorempi mieshenkilö kassalla iloisesti tervehti ja kun kassalla ei ollut jonoa ja hän huomasi terveydentilani, tiedusteli josko
hän voisi mennä keräämään ostokseni, jotta minun ei tarvitsisi
rasittaa kipeää jalkaani.
Todella huippupalvelua olen aina saanut ja varsinkin tänään.
Hänenlaisiaan jos olisi enemmän! Ihan huippu kaveri.

Alepa Mannerheimintie

Teillä on kyllä ihan parhaat myyjät. Ennen asioin forumin alepassa
ja nyt tässä manskun. Voisi sanoa, että ostospaikat tulee kyllä
valittua myyjienkin takia. Kiitos ja rekrylle pojot ja myyjille kiitos

🤗

Kappeli

Hyvä Kappelin koko henkilökunta! Haluamme sydämestämme kiittää
teitä siitä arvokkaasta työstä, jota olette tehneet tässä epävarmassa
koronatilanteessa. Olitte osana meidän elämämme
ikimuistoisinta hetkeä juuri kun koronatilanne paheni Suomessa ja
erityisesti Helsingissä. Meidät vihittiin avioliittoon Uspenskin Katedraalissa tuona päivänä. Jouduimme luopumaan hääjuhlastamme, mutta
juhlistimme kaksin tätä elämämme tärkeintä päivää. Tulimme illalliselle
Kappeliin vähän ”ex-tempore”. Hääpuvuissamme olimme onnellisia ja toisaalta mykistyneitä. Haluamme nyt jälkikäteen kiittää kaikkia teitä siitä
vastaanotosta ja palvelusta, jota me saimme! Haluamme myös kiittää
keittiötä erinomaisesta ruuasta! Unelmamme hääpäivästämme muuttui,
mutta te otitte kopin meistä ja tarjositte ikimuistoisen illan meille! Iso
kiitos!

Chico’s Viikki

Erinomaista ruokaa ja ihana tunnelma!
Tarjoilija Nina oli aivan mahtava, osaava
ja huumorintajuinen. Hygienia huomioitu
hienosti myös näin pandemia-aikana!

Emotion Kerava

Casa Largo

TKävimme tänään ystäväporukalla
syömässä. Käynti oli meidän kaikkien
ensimmäinen ja haluamme kiittää ystävällistä henkilökuntaa ihanasta palvelusta
ja todella maukkaista ruoista. Yksi meistä
onnistui sotkemaan vaaleat housunsa
syödessään ja tarjoilija toi hänelle soodavettä jolla sai puhdistettua lian vaatteesta.
ihanan huomaavaista Tulemme varmasti uudelleenkin!

🙂

Emotion Tikkurila

neuvontaa. Lisäksi kassalla sain pienet
näytepakkaukset Lumenen tuotteista,
eilen jo kokeilin ja tänään tai huomenna
menen ne ostamaan! Teiltä saa aina niin
hyvää palvelua ja opastusta.

Heti tultiin kysymään, että kuinka voisin
auttaa. Sanoin, että ei tarvitse, tiedän mitä
haen. Sitten tulikin mieleen ripsari, josta
sain näytteen edellisellä Emotion-käynnillä, josta pidin kovasti. Menin myyjän luo
kysymään ja sain loistavaa palvelua ja

Sain erinomaista palvelua: nuoret asiansa osaavat myyjät, minä vanha rupsahtanut eläkeläinen. Palvelu oli ystävällistä,
iloista. Keravalla myyjät tervehtivät aina
ja tarjoavat apuansa.

Sokos Helsinki

Upea myyjä tänään Helsingin keskustan Sokos-tavaratalossa. Opasti minut
S-mobiilin käyttöön ja toi näytille muutamat vaatteet, joista oli helppo valita
mieluiset. Asiantuntevan myyjän palvelu
on nykyään harvinaista eli luksusta

🤗

Sain aivan ihanaa palvelua naishenkilöltä tänään Sokoksen myymälässä! Niin
avulias ja lämminhenkinen myyjä että
harvoin osuu tällainen henkilö kohdalle.
Tästä kohtaamisesta jäi kyllä niin hyvä

mieli, asiakaspalvelijana osaan arvostaa
näitä hetkiä kun jaksaa kiireenkin keskellä
antaa tämän tason palvelua.

Alepa Ruskeasuo

Ensinnäkin olen iloinen, että meille Ruskeasuolle tuli suht hyvin varustettu Alepa.
Jo ensimmäisellä kerralla kassalla tyttö
tervehti minua iloisesti. Kaikki muutkin
kassahenkilöt ovat aina hyväntuulisia ja
usein pelastavat päivän. Kiitos että satsaatte asiakaspalveluun. Sillä on kauaskantoisia seurauksia! Myös korttelitoive on
aivan mahtava juttu!

S-market Juvankartano

Sain ehkä parasta palvelua ikinä. Kävin
tänään taaperon kanssa tekemässä isot
ostokset S-market Juvankartanossa.
Kassalla ollut myyjä sulki kassan, pyysi
toiselle kassalle myyjän. Tämä oli itsessään jo ihan mieletöntä palvelua, sillä sain
pakata 300 € ostokseni rauhassa.
Tämän jälkeen myyjä tuli vielä tuomaan
kanssani ostokset autooni ja laittoi ne
nätisti takakonttiin. Olen sanaton. Iso iso
kiitos!
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PRISMA KAARI ON
PYÖRÄILIJÄN AARREAITTA
Suomen suurin Prisma, Prisma
Kaari Kannelmäki laajensi
polkupyörävalikoimaansa ja
avasi kaivatun huoltopisteen
myymälän yhteyteen. Kesäkauden polkupyörämyynti
käynnistyi toden teolla huhtikuussa, jolloin parhaina viikkoina myytiin lähes 350 fillaria.
Fillaribuumikin taitaa olla yksi koronan
lieveilmiöistä. Kysyntä on kovaa, mikä on

aiheuttanut välillä saatavuusongelmia
pyörätehtailta.
- Noin 1600 pyörää ollaan tänä vuonna
kevään aikana myyty. Valikoima täydentyy pitkin kesää ja syksyä, joten kannattaa ehdottomasti tulla meidän asiantuntijoita tapaamaan, jos on fillaria vailla,
Prisma Kaaren käyttötavarakaupan
päällikkö Päivi Valtonen toteaa.

Huoltopiste täydentää palvelua

Fillariosaston palvelutarjontaa täydentää huoltopiste, josta asiakas voi hankkia
polkupyörän tarvitsemat huollot polku-

pyöräoston yhteydessä. Ja huoltopiste
kyllä huoltaa muualtakin ostetut pyörät.
-Rekrytoimme huoltopisteelle kolme
uutta työntekijää ja omasta porukasta
löytyi myös halukkaita koulutettavaksi,
joten pystymme nyt huoltamaan kaikki
polkupyörämerkit.
Huoltopiste tarjoaa käyttöönotto- ja
kausihuoltojen lisäksi laajempia täyshuoltoja. Myymälän henkilökunta antaa
myös vinkkejä omatoimisia huoltoja
varten, ja neuvoo tarvittavien työkalujen
ja varaosien hankinnassa. Säännölliset
huollot pidentävät polkupyörän elinkaarta ja ovat tietysti myös turvallisuustekijä.

TURISTINA KOTIKULMILLA
– JOKO KOKEILIT ALEPA-FILLARIA?
Hauska ja huoleton tapa viettää vapaapäivää viiden euron kulkuneuvosatsauksella: Osta
käyttöoikeutta Alepa-fillariin päiväksi ja lähde reissuun. Ilman lisämaksua Helsingissä ja
Espoossa voit ajella 30 minuuttia yhtäjaksoisesti, ja Vantaalla peräti 60 minuuttia.
Kun määräaika alkaa täyttyä, alkaa jo varmaan kurkkuakin kuivata tai vatsa kurnia.
Laita pyörä parkkiin, heilauta itsesi jollekulle HOK-Elannon upeista terasseista, poikkea
lähimpään Alepaan tai kaiva eväät repusta. Pienen lepotauon jälkeen seuraava puolen
tunnin (tai Vantaalla tunnin) etappi kohti jotain keidasta, miksei vaikkapa uimarantaa
vaihteeksi?
Ihanaa, kiireetöntä palloilua kotikontujen nähtävyyksiä katsellen ja elämästä nauttien!
Jossain vaiheessa päivää tai iltaa alkaa ehkä tuntua, että nyt tämä on jo nähty. Pyörä
parkkiin ja kohti kotia! Ja kotiin toki ehtii vähän myöhemminkin, jos vaikka ravintolarajoitukset sallisivat jatkot hauskalle retkipäivälle.
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Sähköpyörät suosittuja, valintakone
auttaa valinnassa

Sähköpyörien kasvava kysyntä on huomattu myös Prismassa, ja valikoimasta
löytyy kesän kynnyksellä kymmenkunta
erilaista sähköpyörämallia. Perinteiset,
silkalla lihasvoimalla kulkevat ajopelit
pitävät nekin kisassa pintansa.
-Polkupyörää valittaessa toivottujen
ajo-ominaisuuksien lisäksi myös pyörän
kokoon kannattaa kiinnittää huomiota.
Etenkin lastenpyörissä valinnanvaraa
löytyy, ja eri vaihtoehtoja on reilusti
kaikenikäisille pyöräilijöille. Osastolla
on erillinen pyörien ominaisuuksien
vertailua helpottava digitaalinen valintakone, jonka avulla pyörän voi myös tilata
prisma.fi-verkkokaupasta kotiovelle
kuljetettuna, Valtonen kertoo.

Valtonen suosittelee asiakkaita tutustumaan pyöriin yhdessä henkilökunnan
kanssa. Oston yhteydessä myyjät opastavat pyörän käyttöönotossa, ja kertovat
pyörän tulevista huolloista. Palvelevan
ostokokemuksen lisäksi tavoitteena on
pidentää pyörien elinkaarta erillisen ostajan muistilistan avulla. Huoltovinkkien
ohella asiakkaille tarjotaan mahdollisuus
ostaa pyörän kausi- tai laajemmat täyshuollot samalla asiointikerralla.
Varaosaosasto on Kaaressa kuosissa ja varaosien lisäksi Kaaresta löytyy
kattava valikoima pyöräilykypäriä ja
-tarvikkeita.
- Me halutaan olla asiakkaalle pyöräilyn erikoisliike, sekä valikoiman että
osaavan henkilökunnan ansioista, Valtonen sanoo.

Pyöräilyvaikuttaja Velogi antaa Youtubessa vinkkejä
muun muassa arkipyöräilyyn ja monenlaisiin fillarikysymyksiin. Kaaressa kuvattu video löytyy Youtubesta haulla "Velogi X Prisma Kaari".

KYPÄRÄ PÄÄHÄN JA SATULAAN!
-PYÖRÄILYSTÄ ILOA JA HYÖTYÄ
Pyöräily on hämmästyttävän tehokasta
liikuntaa. Se kehittää tai vähintään ylläpitää aerobista kestävyyttä ja alaraajojen
lihasvoimaa. Kun jalkojen isot lihakset
tekevät polkiessa töitä, syke nousee
helposti rauhallisessakin vauhdissa.
Vaihteellisella tai sähköavusteisella
pyörällä rasitus on helppo säätää oman
kunnon mukaiseksi.
Pyöräily tekee hyvää myös mielelle.
Rauhallisia reittejä luonnon lähellä polkiessa mieli lepää, katse kiinnittyy jänniin
yksityiskohtien ja tutkimusten mukaan
stressitasotkin laskevat.
Säännöllisen pyöräilyn hyötyjä:
• Lihaskunto kohenee
• Kestävyys paranee
• Painonhallinta helpottuu
• Muisti paranee
• Kognitiiviset toiminnot kohenevat
• Unen laatu paranee
Lisäksi pyöräily pienentää useiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien,
kakkostyypin diabeteksen ja masennuksen riskiä.
Pyöräillessä liike on rullaavaa, eikä
kroppaan kohdistu samanlaista ”iskutusta” kuin juostessa tai kävellessä, joten se
sopii myös henkilöille, joten se on nivelille
armollista liikuntaa.
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EPASSI LAAJENTAA
KATTAVIA HENKILÖSTÖETUJA
ePassi tarjoaa monia etuja hyvinvointiin.
HOK-Elannossa käytössä on liikunta-,
kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaetu.
Liikuntaetu on monipuolinen henkilöstöetu. Sillä voit esimerkiksi ostaa salikortin, käydä uimahallissa tai osallistua
tenniskurssille.
Kulttuuriedulla voit maksaa muun muassa museokortin,
festarilipun tai kansalaisopiston keramiikkakurssin. Se käy
leffaan ja jopa pakohuonepeleihin.

Näin otat ePassin käyttöön:
Saat ePassilta viestin kun voit ottaa
ePassin käyttöösi.
1. Lataa ePassi-sovellus puhelimeesi
2. Kirjaudu kutsulinkillä
3. Vahvista sisäänkirjautuminen ja 		
     nauti eduistasi!
Etu jakautuu sopimustuntien
perusteella syksyllä 2021 näin:
Jos työsuhteesi on kestänyt yli 6kk:
25 h/vko tai yli – Saat täydet edut eli
ePassiisi latautuu 100 € + koronapalkkio
100 € = 200 €
Alle 25 h/vko – Saat puolet etuudesta eli
ePassiisi latautuu 50 € + koronapalkkio
50 € = 100€
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Hyvinvointietua voit käyttää erilaisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin, kuten hierontaan, fysioterapiaan tai hammaslääkärillä käyntiin. Hyvinvointietua ei voi yhdistää sairauskassan
etuihin.
Työmatkaedulla voit maksaa kodin ja työpaikan väliset matkat. ePassi käy henkilökohtaisten matkakorttien ja kausilippujen maksuvälineeksi muun muassa R-kioskeissa.
Voit maksaa ePassilla yli 25 000 paikassa ympäri Suomen.
Edut kulkevat näppärästi taskussasi, ja voit käyttää niitä juuri
siellä missä haluat. Löydät kaikki käyttöpaikat helposti ePassi
sovelluksesta.

TERASSIKESÄ ON TÄÄLLÄ!
Se on täällä taas ja ehkä
odotetumpana kuin koskaan!
Hyvää ruokaa, viileätä tai
huurteista juomaa, aurinkoa,
lämpöä, ystäviä, ihmisiä, ohikulkijoiden katselua – ihana
tapa viettää kesäpäivää – ja
iltaa.

tunneli, jota muun muassa kaikkien
terassien rennoksi mutsiksi kutsutaan.
Mummotunneli on korttelin ravintoloiden
yhteinen terassi, joten tarjolla on ruokaa
lounaasta illalliseen ja bileet niin pitkään
kuin kulloisetkin rajoitukset sallivat.

HOK-Elannolla on alueellaan lähes
50 terassia, joista valita oman fiiliksen,
auringonkaipuun, sijainnin, nälkätilanteen ja miksei muun asiakaskunnankin
mukaan. Raflaamo-sivusto nostaa esiin
kuusi suosikkia.

Top 5 + “must”

Kappeli on klassikko. Tarjolla juomien
lisäksi à la carte-annoksia ja kahvilan
herkkuja sekä viereisen Espan lavan
musiikkikattaus.
Memphis Hakaniemeä eivät talon
kulmat varjosta. La Famiglia kävelylle
pyhitetyllä Keskuskadulla toimii säällä
kuin säällä. Fredde’s Triplassa on yhtä
aikaa Pasilan ytimessä ja rauhallisella
sisäpihalla. Puuhiiligrillin herkut ovat
paikan erikoisuus. Hietalahden helmi,
Salve, kuuluu Helsingin ”pakko kokea”
-kohteisiin.
Entäpä se “must”? Tietenkin Mummo-

Hau-hau-hauskaa!

HOK-Elannon terassit – Mummotunnelia
lukuun ottamatta – toivottavat myös
koira-asiakkaat tervetulleiksi. Koiran
omistajan on huolehdittava siitä, että
lemmikki tulee toimeen muiden asiakkaiden kanssa, sekä tietysti siitä, että
terassi on sillä hetkellä turvallinen paikka
koiralle.
Erityistä menua tai drinkkilistaa koirille
ei ole, mutta raikasta vettä on tietysti
tarjolla.

Muista henkilökuntaetu!
Tunnelmallista herkuttelua terassilla
Ruokamaja on tunnelmallinen ja turvallinen tapa nauttia terassikesästä ja
hyvästä ruoasta omalla porukalla.
Ruokamajat ovat varattavissa netin
kautta kahdeksi tunniksi 2-4 hengen
seurueille. Pidemmätkin varausajat
onnistuvat, mutta edellyttävät yhteydenottoa ravintolaan.
Ruokamajat sijaitsevat tänä kesänä
Casa Largon, Memphis Hakaniemen, Fredde’sin, Chico’s Arabian, Chico’s Viikin, Salven ja Rotterdamin terasseilla. Rotterdamin paikkoja ei voi varata etukäteen, vaan
majat täyttyvät asiakastilanteen mukaan.

HOK-Elannon henkilökunta saa 25
prosentin alennuksen ravintolaostoksista myös kesän 2021 ajan. Etu koskee
kaikkia samaan seurueeseen kuuluvia,
kun koko laskun maksaa henkilökuntaan
kuuluva S-Pankin kortilla. Aika kivaa
myös kavereiden kannalta!

Tee testi

Ja nyt ei ole kyse koronatestistä,
vaan Raflaamossa, eli osoitteessa
raflaamo.fi pääset tekemään terassitestin, joka kertoo mille HOK-Elannon lukuisista terasseista sinun kannattaisi kesän
aikana suunnata. Jos siis jostain syystä
et ilman apua löydä suosikkiasi.
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MIELEN HYVINVOINTI
Elämänhallinnasta ja sen
vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin puhutaan
paljon. Arjen hallinta on tärkeä
osa oman elämän hallintaa.

nukkumaan menoa kannattaa ottaa
aikaa rauhoittumiselle ja syödä terveellinen iltapala. ”Yömyssyt”, kuten nukahtamista auttavia viinilasillisia on ollut
tapana kutsua, kannattaa unohtaa, ne
päinvastoin heikentävät unen laatua.

Yhteiskuntamme toiminnot pyörivät nykyään lähes yötä päivää. Töitä
tehdään kolmessa vuorossa, opiskelut
voivat jatkua myöhäiseen iltaan ja jotkut
meistä lähtevät piipahtamaan kuntosalilla jo kuudelta aamulla. Elämänrytmin
epäsäännöllisyys antaa meille tiettyjä
vapauksia, mutta voi myös muodostua
kuormittavaksi tekijäksi ja saa pahimmassa tapauksessa arkemme hallitsemattomaan tasapainoon.
Voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi
omilla arkisilla valinnoilla. Jo pienet
säännölliset asiat voivat luoda mielelle
turvallisuuden tunnetta ja auttaa sinua
jaksamaan.

Ravinto

Riittävä lepo

Saatko riittävästi unta ja lepoa? Heräätkö uuteen aamuun virkeänä? Mieti, millä
tavoin voisit tasapainottaa unirytmiäsi,
maltatko mennä ajoissa nukkumaan
silloin kun se on mahdollista? Myöhäisillan kiinnostavat ohjelmat voi nauhoittaa
ja katsoa seuraavana päivänä, ja ennen
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Ruokailujen suunnittelemiseen ja
kauppalistan tekemiseen kannattaa
käyttää hetki aikaa. Panosta syömiseen
jo aamupalalla syömällä riittävästi ja terveellisesti. Muista syödä säännöllisesti,
kiireen varjolla meillä on tapana jättää
monta ruokailua väliin ja korvata ne nopeilla välipaloilla. Aterioiden korvaaminen
kahvilla, suklaalla tai energiajuomalla
heikentää jaksamistasi sekä fyysisesti
että henkisesti. Sen lisäksi että ruoasta
saa energiaa, antaa rauhallinen ruokailuhetki henkistä pääomaa ja jaksamista
loppupäivään. Ruokaillessa kannattaa
keskittyä syömiseen ja seurusteluun, ja
jättää työasiat siksi aikaa syrjään.

Liikunta ja ulkoilu

Raskaan työpäivän tai opiskelurupeaman jälkeen pehmeä sohva houkuttelee
usein enemmän kuin ulkoilma. Kannattaa
kuitenkin ottaa tavaksi käydä joka päivä
ulkoilemassa, vaikka pienen hetken verran, kadulla kävellen, metsässä tarpoen

tai pururadalla juosten – kukin omalla
tavallaan. Ulkoilmalla on yllättävä vaikutus jaksamiseen, fyysiseen hyvään oloon
ja unen saantiin illalla. Kokeile muutama
viikko, mitä sinun kehosi sanoo.

Sosiaaliset suhteet

Pandemian aikana sosiaaliset suhteemme ovat olleet koetuksella kokoontumisrajoitusten vuoksi. Sinulle
mielekkäät harrastukset ovat saattaneet
olla tauolla. Toivottavasti olet löytänyt
keinoja pitää yhteyttä tärkeiden ihmisten
kanssa. Hyvät ihmissuhteet antavat
meille voimaa ja luovat turvallisuuden
tunnetta. Ihmiset ovat olleet kekseliäitä,
nykytekniikka on esimerkiksi mahdollistanut lenkkeilyn siten, että useampi
kaverus on ollut ryhmäpuhelussa kuulokkeiden kanssa lenkillä mukana, ja erilaisia
illanviettoja on järjestetty etäyhteyksien
avulla. Etäily ei koskaan tule korvaamaan
kokonaan toisen ihmisen läsnäoloa,
mutta on oiva apu silloin kun läsnäolo ei
ole mahdollista.

Hyvän mielen työpaikka – miten
voimme edistää mielen hyvinvointia
työpaikalla?
Työpaikalla hyvät arkikäytännöt edistävät myös mielen hyvinvointia. Työn

sujuvuus, riittävä palautuminen ja
myönteinen ilmapiiri vahvistavat sitä.
Hyvä esimiestyö luo tälle edellytykset ja
meistä jokainen voi myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, millä tavalla itse
työyhteisössä toimii. Reilun työkaverin
kanssa on helppo tehdä työtä. Työhön
liittyvistä asioista pitää voida puhua
työpaikalla kaikkien kanssa. Kannamme
vastuuta oman hyvinvointimme lisäksi
myös työyhteisön hyvinvoinnista. Hyvä
yhteistyö ja yhdenmukaiset toimintatavat tukevat koko työyhteisön toimivuutta
ja hyvinvointia – tekevät arjesta sujuvaa
ja tukevat myös palautumista työpäivän
aikana.
Elämään kuulu monenlaisia vaiheita,
emmekä säästy vastoinkäymisiltäkään. Työpaikalla voimme tukea toinen
toisiamme erilaisissa elämäntilanteissa
hienovaraisesti välittämällä. Tarvittaessa voidaan tehdä erilaisia tilapäisiä
järjestelyitä esimerkiksi työtehtävien ja
työaikojen muokkaamiseksi. Työkavereiden ja esimiehen tuki ovat erityisen
tärkeitä silloin kun ollaan palaamassa
sairauslomalta töihin mielenhyvinvoinnin
haasteiden takia.
Pandemia alkaa pikkuhiljaa hellittää. Kuljetaan maltillisesti kohti kesää, yritetään
olla kärsivällisiä ja uskotaan tulevaan!

MISTÄ SAAN APUA,
JOS MIELI EI VOI HYVIN?
Joskus mieli järkkyy niin että ulkopuolinen apu on tarpeen.
Tukea kannattaa aina hakea, jos tuntuu, että omat voimavarat eivät riitä.
Työterveyden kautta saat apua työterveyshoitajalta
tai -lääkäriltä. He voivat tarvittaessa ohjata sinut myös
keskustelemaan työterveyspsykologin kanssa. Vuoden
2021 alusta olemme ottaneet käyttöön Sairauskassan
lisäetuutena mahdollisuuden lyhytpsykoterapiaan nimetyn
työterveyslääkärin lähetteellä. Hyödynnetään näitä mielenhyvinvoinnin palveluita rohkeasti ja matalalla kynnyksellä,
samalla periaatteella kuin haemme apua fyysisiin vaivoihin.

Vinkkejä oman mielen hyvinvoinnin
vahvistamiseen:
Työkaluja mielen hyvinvointiin:
mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/
Korona ja mielen hyvinvointi - YouTube
Tuija Turunen, Lempipaikassa rauhoittuminen - YouTube
Päivi Granholm, Huolihetki - YouTube
Päivi Granholm, Anna myönteistä palautetta
itsellesi - YouTube
Päivi Granholm, Arjen aktivointi - YouTube
Tuija Turunen, Mielihyvää tuottavan asian tekeminen - YouTube

Marja Kuusisto ja Tiia Pitko
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VUOROIN VIERAISSA

-sarjan neljännessä osassa vieraillaan

KUKKASITOMON
vehreissä tiloissa Tukkutorilla

Tukkutorin harmaudesta sisään mentäessä kontrasti on valtava – kukkaloistoa kaikissa mahdollisissa väreissä, muodoissa ja kokoluokissa. Ilma on
kosteaa ja raikasta. Täällä pitää majaansa HOK-Elannon Kukkasitomo, johon
meidät vastanottaa sitomon vastaava Jenni Laulunen.

26  ViP

- Meillä on tässä kolme tukkua vieressä,
ollaan siinä mielessä loistavassa tilanteessa. Jos ei meinaa oikeanlaiset kukat
löytyä, niin otamme vain muutaman
askeleen seuraavaan, Laulunen kertoo.
Kukkasitomo on profiloitunut niin sanottuun surusidontaan, eli hautajaiskimppujen tekemiseen, mutta kukkalaitteet
luonnistuvat niin arkeen kuin juhlaankin.
- Muistan, että teiltä on tilattu kaikenlaisiin meidän tapahtumiimme kukkia,
Finlandia-talollekin. Kun tilasin Antero
Leväsen ja Laura Ojan läksiäisiin kukkia,
sai konttoritilankin näyttämään ihan
erilaiselta, Konttorin toimistopäällikkö
Susanna Laatikainen hehkuttaa.
Sitomosta lähtevät hautajaisten
lisäksi kimput häihin ja valmistujaisiin ja
lukuisiin talon sisäisiin tapahtumiin.
- Yksiköiden avauksiin menevissä
kimpuissa on aina tarkka värikoodi ketjun
mukaan, mutta vaikkapa henkilökunnan
merkkipäiväkimppuihin saamme aina vapaat kädet, yleensä vinkkinä on kuitenkin
ikä ja sukupuoli. Kyllähän se niin on, että
kukat kruunaavat juhlat, Laulunen sanoo.
Vierailupäivä sattuu torstaille, jolloin
tehdään valmiiksi perjantain ja lauantain
kukkia, jotka kuljetuspalvelu käy noutamassa takatilojen kylmiöstä asiakkaalle.
Viikonloppuisin Kukkasitomo hiljenee,
kunnes maanantaiaamuna kello kuusi
ovesta saapuvat ensimmäiset työntekijät.
- Meitä on täällä kahdeksan vakituista
työntekijää, joskin pidempien vapaiden
vuoksi vahvuus on nyt viisi henkeä ja
yksi freelancer. Meillä on täällä floristeja
ja minä olen esimerkiksi kukkakaupan
puutarhuri. Jokainen meistä tekee
viikon kerrallaan toimistohommia, mutta
muuten kaikki kyllä tekevät kaikkea,
joskin käytämme yksilöllisiä vahvuuksia
hyödyksi, Laulunen kertoo ja jatkaa
-Meidän mottomme on, että aina saa
tehdä kauniimpaa!

PIKAVISIITILLÄ

TESSA AIRILA
Tarjoilija, Bar Pino

1. Mitä työnkuvaasi ja tehtäviisi kuuluu?

Olen tarjoilija baarissa, jossa on laaja valikoima viinejä, cocktaileja
sekä hyviä oluita ja siidereitä. Iso osa työnkuvasta on myyntityötä,
ja tietysti juomien valmistamista ja tarjoilua. Asiakaspalvelu edellä
kaikessa!

2. Minkälainen työpaikka Bar Pino on?

Aivan loistava! Meillä on todella laaja asiakaskunta, ihan kaikenlaisia
ihmisiä. Myös nuoret ovat löytäneet Pinon, mikä on kivaa – jokaiselle löytyy jotakin. Meillä on tosi hyvä työporukka ja hauskaa töissä,
asiakkaat ovat kivoja ja tuotteiden laatu on hyvä, eli niiden takana on
helppo seistä ja niitä on mukava myydä.

3. Kerro lyhyesti ravintoloiden henksueduista?

Ravintoloiden henkilökuntaetu on -25% kaikkien ruokien ja juomien
hinnasta. Sen huomaa jo selkeästi loppulaskussa!

4. Mitä muita henksuetuja pidät itse tärkeinä?

Tärkeinä pidän etuja, joissa tuetaan henkilökunnan terveyttä ja
hyvinvointia myös vapaa-ajalla. Siksi on todella kiva, että meillä on
elokuusta lähtien e-Passi. Myös tapaturmavakuutus ja sairaskassa
on tällaiselle tapaturma-alttiille ihmiselle oikein hyvä juttu.
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TERASSI TOIVOTTAA
SINUT TERVETULLEEKSI
KESÄ-HEINÄKUUSSA NÄISSÄ
RAVINTOLOISSA:

ABC Hyvinkää
Amsterdam
Belge
Casa Largo
Chico's Arabia
Chico's Tikkurila
Chico's Töölö
Chico's Viikki
Chico's Vuosaari
Corner Mikonkatu
Happy Farmer
Jyvänen Myllypuro
Jyvänen Martinlaakso
Kaisla
Kappeli
Kitty's Public House
Korona
Mummotunneli
Amarillo Aleksanterinkatu
Venn
Tapas Barcelona Helsinki
Gaselli Pub
La Famiglia Helsinki
Memphis Hakaniemi

Oluthuone Konepaja
Oluthuone Joutsen
Oluthuone Ratamo
Praha
Pub 99
Rosso Hyvinkää
Rosso Kerava
Rotterdam
Sailor’s
Salve
Sports Academy Helsinki
Sports Academy Iso Omena
Stone's
Teho-ravintolat
(Ale-Pub Hyvinkää)
(Amarillo Hyvinkää)
Fredde's
Urban Rabbit
William K. Kurvi
William K.Leppävaara
Vltava
Ølhus Kobenhavn
Kaivopiha Pino

