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Bob Dylanin 1960-luvulla säveltämä ja kirjoittama kappale tuntuu
juuri nyt ajankohtaisemmalta kuin koskaan.
Viimeisen vuoden aikana oikeastaan lähes kaikessa on tapahtunut muutoksia. Korona on toiminut vauhdittajana, vaikka se ei
toki olekaan ainoa syy. Liiketoiminnassa tutut lainalaisuudet ovat
menneet uusiksi: Helsingin keskusta on tyhjentynyt, verkkokauppa
kasvaa kohisten ja ravintolaruokaa saa tätä kirjoittaessani vain noudettuna tai kotiin toimitettuna. Digiloikka ei ole enää tulevaisuuden
asia vaan elämme sitä joka päivä niin hallinnossa kuin toimipaikkojenkin arjessa. HOK-Elannon konttori muutti viime kesänä Lassilasta
Triplaan ja yhtenä tahtotilana muutossa oli halu päästä lähemmäs
liiketoimintaa ja saada toimintaan uudenlaista yhteisöllisyyttä,
mutta sen sijaan näemme lähimpiäkin työkavereita nykyisin lähinnä
Teams-ruudulla ja toimipaikkavierailut ovat todella harvinaista herkkua. Johtoryhmän kokoonpano muuttui talousjohtaja Laura Ojan ja
henkilöstöjohtaja Antero Leväsen siirryttyä eläkkeelle ja oma toimenkuvanikin muuttui vuoden vaihteessa aloittaessani työt HOK-Elannon
talous- ja hallintojohtajana. Itselleni toimenkuvan muutos toi tehtäviä, joita en reilun 30-vuotisen työurani aikana ole aiemmin tehnyt,
vaikka paljon on toki tuttuakin.
Muutoskyky on ainoa tie menestykseen ja olemme näinä vaikeina aikoina osoittaneet, että meillä on sekä osaamista että valmiutta
ketterään kehittämiseen. Toimialojen ja ketjujen välinen yhteistyö on
ollut yksi kuluneen vuoden tärkeimpiä oppeja. Alkanut vuosi näyttää
edelleen aika sumuisalta, mutta toivo paremmasta elää ja rokotusten
myötä paluu uuteen normaaliin - mitä se sitten itse kullekin on – alkanee kesän kuluessa. Taloudellisesti HOK-Elanto on vahva ja meillä on
kykyä hoitaa tätä kriisiä pyrkien pitämään kaikki töissä. On kuitenkin
tunnistettava, että joudumme varmasti myös tekemään erilaisia skenaarioita ja suunnitelmia sen varalle, että kriisi kaikesta huolimatta
pitkittyy. Yhdessä tästä selvitään ja entistä vahvempina. Kiitos tästä
kuuluu ihan jokaiselle hok-elantolaiselle.
Ai niin, vielä yksi muutos. Sain kunnian olla tänä vuonna ViP-lehden ensimmäisen pääkirjoituksen kirjoittaja. Jatkossa vuoro kiertää
johtoryhmäläisten kesken. Siirränkin tästä palloa seuraavaksi uudelle
henkilöstöjohtajallemme Maria Hekkalalle, joka on jo ottanut hienosti
haltuunsa liiketoimintamme tärkeimmän voimavaran kehittämisen.
Hyvää kevättä ja kesän odotusta kaikille. Itse odotan innolla
paitsi uuden tehtäväni haasteita, myös lumien sulamista ja ensimmäistä kierrosta golfin parissa, toivottavasti jo huhtikuun aikana.
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Alepa Porttipuisto on avoinna
24/7. ABC Pesukatu on aluksi
avoinna arkisin klo 7–21,
lauantaisin 8–21 ja sunnuntaisin
9–21, jolloin henkilökuntaa on
paikalla. 24/7 aukiolo otetaan
käyttöön toiminnan vakiintuessa. Mittarikenttä on avoinna
vuorokauden ympäri.

LAFKA

Alepa Porttipuisto

• 24/7
• pikakassat, mehukone,
salaattibaari, Bbakery, HSL,
Veikkaus, kahvikone
• postipakettiautomaatti,
Nosto-automaatti
• henkilökuntaa on 12

ABC Porttipuiston mittarikenttä
• Polttoaineet: 95, 98,
Smart Diesel, Eko E-85
• Ilma- ja vesipiste

PORTTIPUISTOON
EKOLOGISET
ALEPA JA ABC
Porttipuistoon, Kehä III:n ja Lahdenväylän kainaloon, Helsinki Outletin kupeeseen, avattiin maaliskuun puolivälissä
Alepa-ketjun uusin tulokas sekä ABC:n
monipuolinen mittarikenttä ja ympäristöystävällinen pesukatu.
Puuelementtirakenteinen Alepa pyörii
tuulisähköllä. Kiinteistön seinärakenne ja
vesikatto on rakennettu puuelementeistä ja yksikön julkisivua koristaa huoltovapaa käsittelemätön lehtikuusi.
Energiatehokkuus ja rakentamisen
kiertotalous on otettu Alepa Porttipuistossa erityisesti huomioon. Yksikön
piha-alueiden maatäytöissä käytettiin
kierrätysmateriaalista valmistettua Betoroc-maa-ainesta, joka osaltaan toimii
myös hiilinieluna. Yksikön kylmälaitteita
pyöritetään energiatehokkaan, hiilidioksidia kylmäaineena käyttävän kylmälaitoksen kautta, toteaa Alepa-ketjun
ketjujohtaja Merja Mustonen.
Myymälän kylmälaitos on integroitu kiinteistön lämmitykseen. Koko
kiinteistön valaistus on toteutettu
energiatehokkailla LED-valaisimilla, ja

sähköenergiana käytetään tuulisähköä.
Kokonaisuus edistää HOK-Elannon ja
S-ryhmän kunnianhimoista ilmastotavoitetta saada S-ryhmästä hiilinegatiivinen
vuonna 2025.
- Meidän 400 neliön myymälä on myös
uskomaton tilaihme. Alepa tulee olemaan
naapuruston nopein ja palvelevin myymälä. Kattavan perusvalikoiman lisäksi
meiltä löytyy muun muassa salaattibaari,
HSL:n matkakorttilatauspalvelu sekä pakettiautomaatti. Asiakkaita kuunnellaan
ja Korttelitoiveita otetaan ilomielin vastaan, että saadaan valikoima viritettyä
vastaamaan toiveita, myymäläpäällikkö
Paula Mulo kertoo.
Samassa kiinteistössä toimivan ABC
Autopesun asiakkaita varten valikoimaa
on täydennetty myös autoiluun liittyvillä
tuotteilla.
Porttipuiston ABC Pesukatu on
lajissaan HOK-Elannon kolmas. Hyviä
kokemuksia on saatu reilun vuoden ajan
kauppakeskus Kaaresta ja viime kesästä
lähtien Espoon Nihtisillasta.
HOK-Elannon kaikki pesukadut toi-

ABC Porttipuiston pesukatu

• Biologinen vedenkierrätysjärjestelmä
• Ympäristömerkityt, biohajoavat
kemikaalit
• raskasmetallien ja öljyjen
talteenotto
• Pelkästään uusiutuvaa energiaa

mivat uusiutuvalla energialla. Kaikilla
kolmella ABC Pesukadulla ja 12 perinteisessä autopesuhallissa käytetään
vain biohajoavia ja ympäristömerkittyjä
kemikaaleja.
Porttipuistoon on haettu Joutsenmerkkiä, joka identtisillä pesukaduilla
Kaaressa ja Nihtisillassa jo on vakuutena
ekologisuudesta. Perinteinen autopesu
käyttää jopa 500 litraa ”tuoretta” vettä
yhtä autoa kohti. Joutsenmerkityssä
autopesussa maksimi määrä on 90 litraa
puhdasta vettä. Hyvä lopputulos vWaatii
vettä kuitenkin enemmän kuin 90 litraa,
joten muu käytettävä vesi on kierrätysjärjestelmän puhdistamaa.
80-90 prosenttia ABC Porttipuiston
käyttämästä vedestä kierrätetään ja
puhdistetaan bioreaktorien avulla.
- Pesussa autosta irtoavat raskasmetallit ja öljyt kerätään talteen ja ne
päätyvät erottimien kautta asianmukaiseen käsittelyyn, joten ne eivät rasita
viemäriverkosta. Viemäreihin päätyvä
vesi on niin ikään puhdistettua, ABC-ketjun ketjujohtaja Hannu Houni kertoo

Pesukadun noin 40-metrinen
linjasto kuljettaa auton valitun
pesuohjelman läpi noin 5 minuutissa. Pesukatu ottaa autoja vastaan
minuutin välein, eli noin 60 autoa
tunnissa, joten jonoja ei juurikaan
muodostu. Jonotilanteen voi tarkistaa tilanteen ABC-mobiilisovelluksen
jonokamerasta.
Mittarikentällä on saatavilla Eko
E85 –korkeaseosetanolipolttonestettä, joka vähentää autoilun
fossiilisia hiilidioksidipäästöjä jopa
80 %. Kotimainen Eko E85 soveltuu
flexfuel-moottorilla varustettuihin
autoihin sekä niihin bensiiniautoihin,
joihin on asennettu E85-muutossarja. Suurin osa polttonesteestä on
bioetanolia, jota valmistetaan mm.
S-ryhmän kauppojen hävikkileivästä.
Tuotantolaitoksissa biojätteestä
syntyvä etanoli väkevöidään väkevöintilaitoksessa, minkä jälkeen se
sekoitetaan bensiinin kanssa. Bensiinin osuus on 15–20 % lopullisessa
tuotteessa.

S-MARKET LASSILA
AVASI REMONTTIVUODEN
HOK-Elannon S-marketuudistusten urakka on suurin
piirtein puolivälissä. Vuoden
2021 ensimmäinen uudistettu
kohde oli S-market Lassila.
Lassilan S-market sai uuden, avaran
ja raikkaan yleisilmeen. Lisäksi hedelmä- ja vihannesosasto sekä leipäosasto
uudistettiin ja juomaosasto uusittiin
kokonaan. Myös tarjonta on suunniteltu
vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.
- Ruokatori sai uudet kalusteet,
myymälään tuli mehukone ja uusien
lasiseinien ansiosta esimerkiksi juomaosasto sai tilan tuntua, jonka ansiosta
osasto tuntuu saaneen lisäneliöitä.
Hienoa päästä palvelemaan lassilalaisia
entistäkin laajemmalla valikoimalla ja toivomme, että uusi, raikas ilme ilahduttaa,
marketpäällikkö Jukka Kinnunen kertoo
myymälän uudistuksista.
Remontti toteutettiin niin, ettei myymälää tarvinnut sulkea.
- Olemme Lassilan asukkaille tärkeä
ruokakauppa, joten halusimme varmistaa, että asiakkaamme pääsivät myös
remontin aikana ostoksille, vaikka välillä
pientä säätöä ja tilanahtautta olikin. Sujuvuudesta iso kiitos niin asiakkaillemme
kuin henkilökunnallekin, Kinnunen sanoo.

S-MARKET KONALAN
LAAJENNUS VALMISTUI
S-market Konala kuoriutui täydellisestä muodonmuutoksesta helmikussa.
Jokainen myymäläkaluste siirtyi uuteen
paikkaan ja myyntipinta-alaa avattiin
yli 500 neliömetriä aiemman noin 1500
neliön lisäksi.

- Oikeastaan voi sanoa, että myymälä rakennettiin kokonaan uusiksi ja
paikoilleen jäivät vain ulko-ovet. Tämä
kaikki tehtiin myymälän ollessa auki,
joten iso kiitos asiakkaille kärsivällisyydestä ja oamlle porukalle venymisestä, marketpäällikkö Pekka Koponen
kiittelee.
S-market Konalan rakennus on
melko uusi, joten se täytti jo ennen remonttia kaikki nykyiset ympäristövaatimukset. Esimerkiksi kylmäkalusteet
ovat aina olleet ympäristöystävällisiä
hiilidioksidilaitteita. Valaistus uusittiin
energiatehokkaiksi ledeiksi.
Ruokatori laajeni ja sen valikoima
suureni, salaattibaari on aiempaa
suurempi. Tuotevalikoima kasvoi 1700
tuotteella, muun muassa dumplingeilla
ja tapas-lautasilla. Uusia palveluia ovat
Fazerin jauholeipomo sekä Itsudemon
sushipiste.
Henkilökuntaa uudistetussa S-market Konalassa on 32. Myymälässä
toimii myös verkkokauppa, jonka valikoimaa pääsee selaamaan ja tilaamaan
osoitteessa foodie.fi.
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S-MARKET ITÄKESKUS
VALMISTUI HELMIKUUSSA
Marketpäällikkö Tapio Kääriäinen ja hänen 30 hengen tiiminsä veivät remontin
maaliin myymälän palvellessa lähes
normaalisti.
Myymälä sai uuden ilmeen ja palvelutarjontaa parannettiin muun muassa
Ruokatorin monipuolisemmalla valikoimalla. Uudistetun S-market Itäkeskuksen valikoimaa on työstetty asiakkaiden
kanssa, ja paikallisten toiveet on otettu
huomioon.
- Asiakkaiden osallistaminen valikoiman suunnitteluun on ollut hieno juttu.
Kysyimme jo ennen remonttia asiakkailtamme tuotetoiveita, ja näitä pääsemme
nyt toteuttamaan. Yhteistyö valikoimasuunnittelussa jatkuu, ja myymälän
valikoimaan voi vaikuttaa jatkossakin
kertomalla omia toiveita sinuntoive.fisivulla, Kääriäinen kertoo.
Paikan päällä valmistettua napolilaista
pizzaa, uudistettu herkullinen hevi-osasto ja monipuolinen luomuvalikoima vastaavat tämän päivän kuluttajien tarpeisiin. S-market Itäkeskuksessa kysyntään
on vastattu, ja myymälän valikoimasta
löytyykin yli 450 eri luomutuotetta.
- Etenkin hevi-osasolla luomuvaihtoehto sujahtaa ostoskoriin entistä
useammin, Kääriäinen summaa.
Suomen suurimpana luomukauppiaana HOK-Elanto myy noin 20 prosenttia
vähittäiskaupoissa myydyistä luomutuotteista Suomessa.

HOK-ELANTO UUDISTAA
KOKO S-MARKET-KETJUN
HOK-Elannolla on käynnissä mittava
hanke, jonka aikana se uudistaa kaikki
60 S-markettiaan. Uudistushanke alkoi
viime vuonna ja valmista on määrä tulla
alkuvuodesta 2022. Remontin myötä
kaikki S-marketit saavat uuden, raikkaan
ja avaramman ilmeen ja tuotetarjontaa
kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.
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LAFKA

BAR
PINO

ON KAHVILA,
VIINIBAARI,
COCKTAIL-KEIDAS
JA OLUTHUONE

PRISMA
TIKKURILALLE
“FACE LIFT”
30-vuotias Prisma Tikkurila saa tänä vuonna uuden ilmeen ja ulkokuoren.
- Kasvojenkohotus todettiin tarpeelliseksi. Keraamisia laattoja
on irronnut seinistä ja osa elementeistä on käyristynyt. Julkisivujen metallikasetit ovat kunnossa, mutta ikääntyneen näköisiä
ja likaantuneita. Kiinteistö käytiin läpi sokkeleista katonrajaan ja
pelkän teknisen korjauksen lisäksi päätettiin uudistaa julkisivut
kaupunkikuvallisesti näyttävimmiksi, Prismajohtaja Jari Kättö kuvaa
remonttipäätöksen taustoja.
Uusissa julkisivuissa käytetään eri värejä, joilla suuri rakennusmassa jaetaan pienempiin osiin. Kellertäviä ja punertavia maavärejä
sekä valkoista tullaan käyttämään myös mm. rakenteilla olevissa
itäpuolen naapurirakennuksissa. Väritystä on yleisemminkin käytetty uusimmissa rakennuksissa Tikkurilassa.
- Osa nykyisistä katoksista poistetaan ja esimerkiksi pääsisäänkäynnin katos uusitaan kokonaan. Myös parkkitaloon tehdään uusi
merkitty reitti jalankulkijoille turvallisuuden parantamiseksi, Kättö
kertoo.
Prisma Tikkurilan remontti alkoi helmikuussa ja jatkuu loppusyksyyn. Prismakeskuksen liikkeet palvelevat asiakkaita koko remontin
ajan. Kulkureitit ”paketoituun” rakennukseen muuttuvat pari kertaa
työmaan edetessä, mutta ne pidetään mahdollisimman helppoina ja
tietysti ehdottoman turvallisina asiakkaille.

Helsingin keskustaan rautatieasemaa vastapäätä avattu uusi
Bar Pino on raikas ja tunnelmallinen kohtaamispaikka, johon on
helppo tulla odottamaan junan
lähtöä, tekemään etätöitä tai
viettämään iltaa. Kun koronarajoitukset loppuvat, Pino on avoinna aamuyhdeksästä aamuyöhön
vuoden jokaisena päivänä.
Kaivokadulla sijaitsevassa Bar Pinossa
keskitytään seurusteluun ja nautiskeluun – oli edessä sitten cappuccino,
cocktail, lasillinen viiniä tai klassikko-olut.
- Haimme kautta linjan – sisustuksesta fiilikseen ja valikoimaan – kansainvälistä, klassista baaria, ja onnistuimme
mielestäni erinomaisesti. Pino voisi ihan
hyvin sijaita New Yorkissa, Sydneyssä

tai Berliinissä, ravintolapäällikkö Vessu
Juvonen toteaa.
- Onneksi sijaitsemme kuitenkin Kaivokadulla, sen keskemmälle Helsingissä
ei pääse. Ravintolaelämän painopiste
saattaa kaupungissa vaihdella, mutta
rautatieasema ei häviä tuosta mihinkään,
Juvonen sanoo.

Viinit laseittain

Pinossa on panostettu erityisesti kattavaan viinilistaan, jonka viineistä yli 30
on maisteltavissa laseittain. Mukaan on
valittu sekä helppoja suosikkiviinejä että
laadukkaampia vaihtoehtoja vaativampaan makuun.
- Veikkaan, että meillä on yksi kaupungin laajimmista laseittain tarjottavien
viinien valikoimista, viinejä harrastava
Juvonen toteaa.

Klassiset cocktailit palasivat

Monipuolinen cocktail-lista on baarimes-

tari-ravintolapäällikön ylpeyden aihe.
- Listallamme ei ole alle 15 vuotta sitten
keksittyjä cocktaileja, vaan ainoastaan
kansainvälisiä klassikoita, kuten Whisky
sour tai Tom Collins. Cosmopolitan taitaa
olla modernein drinkki listallamme, Juvonen kertoo.

Tiukasti toimiva olutvalikoima

Pinosta löytyy myös tukeva valikoima
kotimaisia ja kansainvälisiä oluita.
- Lista rakentuu kansainvälisten klassikoiden ja parin vaihtuvan hanatuotteen
varaan. Ei hirveästi nimikkeitä, mutta
varmasti olutharrastajillekin mieluisia
siemailtavia, sanoo Juvonen, joka on
viimeisen parikymmenen vuoden ajan
toiminut HOK-Elannon ravintoloiden ja
Oluthuoneiden olutguruna.
- Lisäksi tarjolla on erikoiskahveja – ja
kaikki aina pöytiin tarjoiltuna! Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa mielellään valitsemaan juuri sopivan juoman.
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UUSIA PALVELUITA
ESPOOSEEN

123. ALEPA
TAPULIKAUPUNKIIN
Tapulikaupungin ruokakauppatarjonta monipuolistui, kun alueelle
avattiin uusi Alepa helmikuussa.
Myymälä täyttää koillishelsinkiläisen alueen asukkaiden pitkäaikaisen toiveen saada S-ryhmän
kauppa alueelle.
- Alueen hieman alle viidestä tuhannesta taloudesta lähes 4 000
on osuuskaupan asiakasomistajia,
joten ennen kaikkea heille tämä on
saamiemme palautteidenkin mukaan tärkeä asia, myymäläpäällikkö Merja Tissari toteaa.
Alepa Tapulikaupunki on Alepa-ketjun 123. yksikkö. Neliöitä
kaupassa on 231 ja valikoimassa
on alkuvaiheessa lähes 3300
tuotetta.
- Kasvatamme valikoimaa heti
avauksesta alkaen asiakkaiden
toivomilla tuotteilla, Tissari lupaa.
Toiveita voi esittää henkilökunnalle tai alepakorttelitoive.
fi-palvelun kautta.
Asiakkaita palvelee uudessa
myymälässä yhdeksän alepalaista.
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HOK-Elanto investoi palveluidensa kehittämiseen lähivuosina rajusti erityisesti Espoossa.
- Osuuskaupan tehtävä on helpottaa
asiakasomistajiensa arkea tuomalla hyviä palveluita ja etuja lähelle, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen
kiteyttää.
- Esimerkiksi Kauklahdessa ei toistaiseksi ole kauppaa, jossa asiakasomistajamme voisi kerryttää omistajan etujaan.
Tilanne paranee jouluun 2021 mennessä,
kun avaamme Kauklahden keskustaan
uuden Alepan, itseasiassa Elannon vanhan kiinteistön paikalle.
HOK-Elannolla on käynnissä useita
rakennushankkeita Espoossa. Vuoden
alussa valmistui Alepa Matinkylään,
ja loppuvuoden aikana vielä Jupperiin
ja Kauklahteen. S-market avataan
Nöykkiöön ja ABC-autopesula Jupperiin
sekä Prisma ja Emotion kauppakeskus
Lippulaivaan. Omien hankkeiden osalta
investointi on noin 20 miljoonaa euroa.

kotouttamiseen työtä tarjoamalla.
- Maaliskuun alussa startanneessa
työllisyyden kuntakokeilussa vastuullemme siirtyi TE-toimistolta muun
muassa kaikki alle 30-vuotiaat sekä
maahanmuuttajataustaiset työttömät
työnhakijat, Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Tuula Antola kertoo.
-Nuorten osalta olemme asettaneet
tavoitteeksemme espoolaisten nuorten
työttömyyden puolittamisen vuoden
2022 loppuun mennessä. Jotta onnistumme, tarvitsemme tiivistä yhteistyötä
työnantajien kanssa. Tervehdimme ilolla
HOK-Elannon tulevien vuosien mittavia
investointeja Espooseen. Ne mahdollistavat monenlaisia työskentelyn ja
työssäoppimisen polkuja eri ikäisille ja
-taustaisille työnhakijoille.
HOK-Elanto avasi vuonna 2020
Espoossa ekologisen autopesukadun
Nihtisiltaan ja Alepan Keilaniemeen sekä
uudistetut S-marketit Nihtisillassa,
Espoon keskuksessa, Lähderannassa,
Pohjois-Tapiolassa ja Saunalahdessa.

Tärkeä työllistäjä

- Miestyövuosia kertyy pelkästään jo
rakentamisessa useita satoja. Valmistuttuaan myymälät työllistävät yli
150 kaupan alan työntekijää. Välillisiä
työllistämisvaikutuksia emme ole vielä
arvioineet, mutta ihan merkittäviä nekin
tulevat olemaan, Karjalainen summaa.
Kaupan ala työllistää tyypillisesti nuoria ihmisiä ja HOK-Elanto on jo vuosien
ajan satsannut myös maahanmuuttajien

Prisma Lippulaiva
- valmistuu keväällä 2022
Alepa ja ABC autopesu Jupperi
- valmistuu talvella 2021–2022
Alepa Kauklahti
valmistuu jouluksi 2021
S-Market Nöykkiö
- valmistuu talvella 2021–22

S-MARKET
BULEVARDI
ON 1 400 NELIÖN
HERKKUKEIDAS
Lattiasta kattoon remontoitu S-market
Bulevardi avattiin torstaina 11.3. reilun
kuukauden mittaisen remontin jälkeen.
S-market Bulevardin valikoimaa parannettiin, myymälään rakennettiin Fazerin
jauholeipomo ja palvelutarjoamaa
kehitettiin vastaamaan tämän päivän
kysyntään.

-Uudistuksen myötä myymälästä kuoriutui entistä herkullisempi kokonaisuus.
Meillä oli jo etuudessaan erinomainen
Ruokatori, jonka valikoimaa laajennettiin
palautteiden myötä. Laaja juustovalikoima, paikan päällä valmistetut napolilaiset pizzat ja upea uusi heviosasto tuo
kaivattua päivitystä myymälään, marketpäällikkö Jari-Pekka Laitinen kertoo.

Asiakkaiden toiveissa sushi,
monipuolinen Ruokatori sekä
laaja luomuvalikoima

S-market Bulevardi jatkaa alueen monipuolisena ruokakauppana. Uudella hevi-osastolla asiakkaan on helppo suosia

valinnoissaan ajankohtaisia satokauden
tuotteita. Myös luomuvalikoimaan on panostettu, ja kokonaisuudessaan S-market Bulevardin valikoimista löytyykin yli
500 eri luomutuotetta.
Fazerin jauholeipomon ohella myymälään on tuotu uutena palveluna Sushi
Dailyn myyntipiste, jossa sushia valmistetaan paikan päällä. Sushi-pisteen osalta Laitinen uskoo myynnin painottuvan
lounasmyynnin lisäksi viikonloppuun.
-Oli suunnitelmissa sitten pizzaperjantai, tai sushisunnuntai, löytyy meiltä
tarjottavaa jokaiseen herkutteluhetkeen,
Laitinen toteaa.

UUSI ALEPA MATINKYLÄÄN
Espoon Matinkylään avattiin täysin uusi Alepa tammikuun lopussa.
Myymälä sijaitsee asuinkerrostalon katutasossa, osoitteessa Matinkatu 22, Matinkylän vanhan ostoskeskuksen paikalla.
- Alepa on tutkitusti nopein ruokakauppa, ja nyt asukkaiden asiointinopeus on
noussut aivan uudelle tasolle. Ja kannattaa meille poiketa vähän kauempaakin,
olemme avoinna joka päivä klo 23:een, myymäläpäällikkö Jammo Ronkonen hehkuttaa.
- Kiva nähdä vanhoja tuttuja asiakkaita ja uudisrakennusten myötä sitten aivan
uuttakin asiakaskuntaa. “Korttelitoiveita” otetaan innolla vastaan, jotta valikoima
saadaan vastaamaan asiakkaiden toiveita, Ronkonen toteaa.
Matinkyläläisten iloksi uuden Alepan valikoimaan kuuluu muun muassa mehukone,
kukkakaluste, paistopiste ja pikakassa.
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POIKKEUS-

VUOSI

2020
HOK-Elannon henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 6 159 (ed. v. 6 029). Henkilökunta sai viime vuonna henkilökunta-alennuksia ostoistaan 2,4 miljoonalla
eurolla. Kannusteita maksettiin kauppaja ravintolahenkilökunnalle 2 miljoonan
euron arvosta. Perinteisen joululahjan,
ravintolalahjakortin, arvo tuplattiin
viidestä kympistä sataseen ja sen voimassaoloaikaa on venytetty heinäkuun
loppuun asti.

Liikevaihto kasvoi,
tulos laski

HOK-Elannon liikevaihto kasvoi vuonna
2020 edellisvuodesta 1,9 prosenttia
2,166 miljardiin euroon ja tulos ennen veroja laski edellisvuoden 47,0 miljoonasta
eurosta 8,2 miljoonaan euroon. Päivittäistavarakaupan markkinajohtajana ja
yhtenä Suomen suurimmista ravintola-alan toimijoista HOK-Elannolla on

Koronakriisi kasvatti HOK-Elannon päivittäis- ja käyttötavarakaupan myyntiä, mutta
ravintoloiden ja Helsingin kantakaupungissa
sijaitsevien liiketoimintojen haasteet söivät
tuloksen. HOK-Elanto jatkoi investointejaan
kauppa- ja ravintolaverkostonsa kehittämiseksi
sekä keskittyi turvaamaan koko henkilöstölleen
toimeentulon toimialasta riippumatta.

213 kaupan alan yksikköä ja 81 ravintola-alan yksikköä.

Koronaturvallisuuteen
3,2 miljoonaa

Korona on määrittänyt HOK-Elannon
liiketoimintojen arkea monin tavoin. Maaliskuusta 2020 alkaen kaupoissa ja ravintoloissa on tehty runsaasti toimenpiteitä,
jotta yksiköissä olisi turvallista työskennellä ja asioida. Käsidesiin, kasvosuojaimiin, suojaplekseihin, opasteisiin ja
muihin koronan ehkäisytoimiin käytettiin
vuonna 2020 arviolta 3,2 miljoonaa euroa.
-Koronan aiheuttama poikkeustilanne
on vaatinut hok-elantolaisilta koronaturvallisuuteen liittyviä lisätöitä, jaksamista
ja tarkkuutta. Olemme erittäin kiitollisia
ja ylpeitä siitä sitoutuneisuudesta ja
joustavuudesta, jota koko porukkamme
on osoittanut, toimitusjohtaja Veli-Matti
Liimatainen kiittää.

Liikevaihto oli 2,166 miljardia euroa
(ed. v. 2,125 mrd euroa).

TÖITÄ RIITTI
KAIKILLE

Kauppojen työvoiman tarve ja ruoan
verkkokauppa kasvoivat
Ruoan verkkokauppa yli kaksinkertaistui (+136 %) vuoteen 2019 verrattuna.
Verkkokaupan myynti on verrattavissa
seitsemän keskikokoisen S-marketin tai kahden Prisman vuosimyyntiin.
HOK-Elanto vastasi kysynnän kasvuun
muun muassa laajentamalla Prisman
kotiinkuljetuspalvelun koko pääkaupunkiseudun kattavaksi, avaamalla ruoan
verkkokaupan noutopisteen jokaiseen
Prismaan ja valjastamalla 10 uutta
S-markettia verkkokaupan kotiinkuljettajiksi. Lisäksi avattiin pikavauhdilla
kokonaan uusi ruoan verkkokauppa Food
Market Herkulle sekä S-Market Klaukkalalle ja Mäntsälälle.

Ravintola-ammattilaiset
kaupan töihin

Työvoiman tarve kaupoissa kasvoi rajusti
sekä ruoan verkkokauppapalveluiden
vauhdittumisen että koronan myötä kasvaneen päivittäis- ja käyttötavaramyynnin takia. HOK-Elanto palkkasi kauppoihin noin 900 uutta työntekijää ja työllisti
koko 800-henkisen ravintolahenkilökuntansa ruokakauppoihin ravintoloiden
sulkeuduttua keväällä koronan takia.
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HOK-ELANNON
VUOSI 2020

TYÖTYYTYVÄISYYS
TAPISSA

Työtyytyväisyystutkimuksessa
parikin ennätystä

Syksyllä 2020 toteutetun työtyytyväisyystutkimuksen vastausprosentti oli yli
95, mikä on todella korkea luku ja tekee
tuloksista erittäin luotettavia.
Työtyytyväisyysindeksi oli 75,7 ja se
nousi jopa 2,3 pistettä edellisvuodesta.
Tutkimustulokset on käyty läpi yksikkökohtaisesti esimiesten johdolla.

116 miljoonan investoinnit alueen
tulevaisuuden kehittämiseen

HOK-Elanto jatkoi koronasta huolimatta
vahvoja investointejaan kauppa- ja ravintolaverkostonsa kehittämiseksi. Alueen
palveluiden kehittämiseen käytettiin
vuoden aikana 116 miljoonaa euroa.
HOK-Elanto avasi vuonna 2020 pää-

kaupunkiseudulle viisi kokonaan uutta
Alepaa, joita oli vuoden vaihteessa 121.
Herttoniemen Hertsi-ostoskeskukseen
avattiin uusi Prisma ja Fafa’s-ravintola,
Vantaan Koivuhakaan uusi S-market
ja Espoon Nihtisiltaan ABC-pesukatu.
S-market-ketjussa on käynnissä mittava
hanke, jonka aikana kaikki HOK-Elannon
60 S-markettia uudistetaan. Vuonna
2020 uudistettiin 25 myymälää.
HOK-Elanto osti elokuussa Esplanadin
puistossa Helsingissä sijaitsevan ravintola Kappelin rakennuksen. Helsingin
ravintolatarjontaan tuotiin myös täysin
uusi konsepti, kun Helsingin keskustan
Sokoksen alakertaan avattiin Sokoksen S-marketin ylijäämäraaka-aineita
ruokiensa valmistuksessa hyödyntävä
Happy Farmer -ravintola.

73,2 miljoonaa euroa
asiakasomistajabonusta

HOK-Elannon asiakasomistajat ostivat
Bonusta kerryttäviä tuotteita ja palveluja
2153 miljoonalla eurolla HOK-Elannosta,
S-ryhmästä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta.
Asiakasomistajia HOK-Elannolla oli
joulukuun lopussa 649 040 eli 78 prosenttia toimialueen yhdeksän kunnan
kotitalouksista. Bonuksia heille maksettiin yhteensä 73,2 miljoonaa euroa.

• Henkilökuntaa 6 159 (6 029).
Kesätyöntekijöitä oli noin 800.
• Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja oli 8,2 miljoonaa euroa
(47 M€).
• HOK-Elantoon liittyi 23 748 uutta
asiakasomistajaa (23 000).
Vuoden lopussa heitä oli 649 040
taloutta (637 656) eli 77,8 % (78,9
%) toimialueen yhdeksän kunnan
kotitalouksista.
• HOK-Elannon asiakasomistajat
saivat Bonusta yhteensä 73,2
miljoonaa euroa (64,6 M€) ja
maksutapaetua 2,3 miljoonaa
euroa (2,0 M€).
• HOK-Elannon asiakasomistajan
rahallisten hyötyjen määrä
kasvoi 5 %, kun otetaan huomioon pankkipalvelut, hintaedut,
maksutapaetu ja Bonus.
Monipuolisesti osuuskaupan ja
sen yhteistyökumppaneiden
palveluita käyttävät taloudet
hyötyivät rahallisesti yli 1 000
euroa vuodessa.
• HOK-Elanto investoi toimialueensa kehittämiseen 116
miljoonaa euroa vuonna 2020.

HOK-Elanto hiilinegatiiviseksi
vuonna 2025

HOK-Elanto on sitoutunut osana
S-ryhmää Suomen kunnianhimoisimpiin
ilmastotavoitteisiin. HOK-Elannossa
energiankäyttö on viimeisen 11 vuoden
aikana tehostunut 34 %. Kaikki käyttämämme sähkö on päästötöntä. Merkittävin osa käyttämästämme sähköstä
on tuotettu tuulivoimalla, minkä ohella
olemme vauhdittaneet aurinkovoiman
käyttöönottoa. Aurinkosähköjärjestelmä
on käytössä kolmessa myymälässä.
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Alepa Caloniuksenkatu

Olin Alepassa ja siinä kassatyttö täytti ostokset suoraan pussiin. Lopuksi katsoi minua ja kysyi, että onko sinulla kaikki hyvin? Menin ihan hämilleni koska en
voinut kuvitella, että ulospäin näkyy.
Kerroin asian ja tuli antamaan pitkän halauksen ja toivotteli voimia. Varmisti vielä, että onhan minulla ihmisiä joilta saan
tukea. Tuntui todella hyvälle. Aika uskomatonta henkilökuntaa teillä Alepassa.

Alepa Käpylä

Asioimme alle 2-vuotiaan tyttäreni
kanssa Koskelantien Alepassa Käpylässä ja tyttäreni opetteli ensimmäistä
kertaa kaupassa käyntiä, työnsi omia
pikkukärryjä ja keräsimme ostokset kärryyn Kassalla lapseni seurasi tarkkaan,
miten tuotteet kulkevat liukuhihnaa pit-

kin ja kuinka ne maksetaan. Pakkasimme
kassit ja lähdimme ovia kohti. Lapsi halusi kovasti kantaa jonkin kassin, mutta ne
olivat liian painavia. Kassan Emil huomasi
tilanteen (paremmin kuin minä) ja tuli
kassan takaa antamaan lapselle oman
pienen hedelmille tarkoitetun biokassin,
johon hän oli laittanut Alepan pahvimukin
ja pikkuisen kahvimaidon. Lapseni oli ikionnellinen, kun sai kantaa kotiin saakka
oman kauppakassin. Hän ilahtui ikiomasta hauskanvärisestä ja hymynaamaisesta
pahvimukista. Tällaiset pienet arjen teot
ovat suuria ja sydämellisiä ja piristävät
kovasti vanhemman ja lapsen arkea!

Chico’s Sello

Jäi hyvä mieli asioinnin jälkeen, asiakaspalvelu oli iloista ja huomaavaista. Vaikka
keittiössä oli selkeästi vähän ruuhkaa,

Prisma järvenpää

niin kokemus oli kokonaisuudessaan
erittäin positiivinen :)

Rosso Kerava

ihana Niina tarjoilijana, huomioonottava,
ystävällinen ja hauska, todella asiakaspalvelun huippua. Söin illalla pizzan
kuuden aikaan ja sain todella hienoa
palvelua. Piristi mieltä suunnattomasti

Amarillo Helsinki

Erittäin rento, mukava ja ystävällinen
palvelu Ida-Amandalta! Hän osasi suositella eri ruoka- ja juomayhdistelmiä, jotka
miellyttivät koko seuruetta. Ihminen
oikealla alalla! Tulemme ehdottomasti
uudelleen.

S-market Hakunila

Moi! Nyt vihdoin pakko kirjoittaa teille ja kiittää
kassamyyjiä. Olen opettanut kaksi poikalastani
tervehtimään ja kiittämään kaupassa käydessä,
ja teillä myyjät vielä normityön ohessa jututtavat
poikia! Tämä itselleni erittäin tärkeää, huomioitte
lapset todella hyvin. Kiitos tästä, hyvällä mielellä lähdemme aina pois, ja pojatkin puhuvat vielä
kauppareissun jälkeen miten kivaa oli jutella myyjän
kanssa! Kiitos!

Mieheni haki tänään viikottaisen ruokatilauksen myymälästänne. Tilaus sisälsi myös lasten juhliin tarkoitettuja herkkuja, koska meillä vietetään 5-vuotis synttäreitä viikonloppuna, ja oikea
päivä oli tänään. Ihan mielettömän ihana pakkaajanne nimeltä
Terhi oli päätellyt tilauksesta että jollain on synttärit, ja lisäsi
tilaukseen yksisarvispehmolelun. Yllätys oli aikamoinen kun
kotona päivänsankari löysi pehmolelun ja viestin. Mulle äitinä
tuli itku kun oli niin ihana yllätys ja tytölle, jolla tänään oli synttäripäivä mutta ei juhlia, sai ikimuistoisen ja mieluisan yllätyksen
tähän päivään. Nyt se tuolla onnellisena tuhisee sängyssä yksisarvinen kainalossa. Kiitos ihanalle Terhille tästä yllätyksestä, ja
muutenkin koko Järvenpään Prisman henkilökunnalle kun olette
aina niin ihania ja ajattelevaisia.

Sokos Helsinki

ILAHTUNEITA ASIAKKAITA

Kiitos: Hei! Kävin keskiviikkona 3.3 katselemassa vaatteita Sokokselta.
Kaikki myyjät tervehtivät minua, mikä oli kiva huomata. Etsiskelin jotain
siistiä vaatetta synttäri-illalliselle. Pelkkä ajatus hienojen vaatteiden
ostamisesta alkoi jo turhauttaa ja epätoivo meinasi iskeä, kun en tuntunut löytävän mitään. Sitten uskaltauduin sanomaan myyjälle, joka kysyi
tarvitsenko apua, että itseasiassa tarvitsen, ja hän palveli minua todella
hyvin! Löysin ihanan vihreän mekon, jota en olisi ikinä muuten valinnut ja
vielä siistit mustat suorat housut. Tuhannet kiitokset tälle ammattitaitoiselle myyjälle. Oli todella onnistunut reissu! Kiitos!

Ketjujen omissa Workplace-ryhmissä asiakaspalautteita jaetaan, mutta halusimme tuoda esiin
ilahtuneita kommentteja eri puolilta HOK-Elantoa. Tässä joitakin nostoja valtavasta massasta!

Jos haluaa hetken olla kuningatar - täällä se onnistuu! Ja kyllä ostaa
muutakin kuin olit tulossa ostamaan ;-)

Food Market Herkku Keskusta

Teidän Herkussa on aina niin kiva käydä, kun henkilökunta on niin
palvelualtista kautta linjan, sekä huomioivat kaikki asiakkaat, siis
tervehtivät mm. Puhumattakaan aina hyvistä tuotteista.

Kappeli

Kiitos ystävällisestä ja huomioivasta asiakaspalvelusta tänään ravintolassanne, kaksi
nuorta naista. Jotkut vain osaavat homman!
Blinitkin kyllä maistuvat, mutta kokemuksena
poikkeuksellinen asiakaspalvelu (ulko-ovelta ulos, kokonaisuus) jäi erityisesti mieleen. Kiitos!

Lämmin kiitos JUHO Food Market Helsingin keskusta erittäin hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta. Olemme olleet asiakkaitasi
Jumbon Stockmannilla ja oli ilo nähdä sinut Helsingin keskustan
Herkussa. Haluamme kiittää sinua Juho erittäin ystävällisestä
ja asiantuntevasta palvelusta. Fantastista, että muistit meidät
Vantaan ajoilta. Iso lämmin kiitos! Toivomme sydämestämme,
että S-ketju tietää, että olet kullanarvoinen!

Memphis Hakaniemi

Kiitos todella maittavasta lounaasta 30.1.21
klo 11.30. Ruoka oli todella huippu hyvää ja
tummahiuksinen tarjoilija aivan huippu. Todella
ammattitaitoinen nainen jolla kiva huumori ja
selvästi välitti asiakkaista. Pitäkääpä kiinni
hänestä:)
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Italo

Kiitos ihanasta ruoasta ja palvelusta!
Harvoin käymme ulkona syömässä,
mutta matkustaminen Hyvinkäältä
Helsinkiin Italoon syömään oli todella
vaivan arvoista. Kiitos.

Prisma Hertsi

Kiitos: Erinomaista palvelua tänään aamulla Hertsin Prisman kalatiskillä! Kerroin
ostavani lohta kalakeittoon, ja naishenkilö
kalatiskillä tarjoutui ottamaan nahan pois
fileestä siinä paikan päällä. Pieni juttu
varmasti hänelle, iso merkitys asiakkaalle.
Ymmärrän, että kiireisinä aikoina tällaista
ei ehkä voi tarjota, mutta kun aamulla asiakkaita oli vain vähän, hän tarjosi ekstraa.
Erinomaista pelisilmää ja asiakaspalvelua,
ja säästi minulta kotona taistelun nahan
kanssa. Kiitos!

Emotion Itis

Kävin vain pikaisesti hakemassa tarvitsemani tuotteen, joka oli myymälässä
tarjolla. Henkilökunta tervehti heti ovella
sekä kassalla. Kassalla ollut henkilö jutteli maksaessani ostosta mukavia. Kaikki
sanoivat vielä heipat lähtiessäni. Todella
hienosti huomioivat, vaikka oli todella
pikainen visiitti.

Emotion Entresse

Tosi ystävällinen, sympaattinen, kiireetön
palvelu. Henkilökunta jaksoi hymyillä,
vaikka en hymyä nähnytkään koska
kaikilla on maskit. Silmistä kuitenkin
näki, että maskin takana on ystävällinen
ihminen.

Sokos Kaari

tarkoitus oli hankkia 1 valkoinen kauluspaita….
…saapuessani osastolle sain vastaan iloisen tervehdyksen ja tarpeeni kartoitettiin…
fiilis ja asiakaspalvelu oli niin hyvää, että
päädyin ostamaan 3 paitaa ja sukat!

SM Järvenpää

Hei! Suurkiitos kun olette laittaneet vegetuotteille hintojen kohdalle niitä vihreitä
VEGE lappuja, on niin ihanaa nähdä jo
kaukaa että kyseessä on kasvis-/vegaanituote. Aivan loistava keksintö!!! <3
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SÄHKÖAUTOJEN
LATAUSVERKOSTOON
LÄHES 180 UUTTA PISTETTÄ
SINUNTOIVE.FI TUO
SUOSIKKITUOTTEET
HELPOSTI HYLLYYN
Tuotetoiveita on aina voinut esittää S-marketeissa, mutta nyt toiveiden esittäminen
on entistäkin helpompaa uuden Sinuntoive.
fi-nettisivun kautta. Sinuntoive.fi-palvelu
on osa jättihanketta, jonka aikana kaikki
HOK-Elannon S-marketit uudistetaan vuoden 2022 alkuun mennessä.
Kukin myymälä vastaa palveluillaan ja
valikoimallaan paikalliseen tarpeeseen.
Tuotetoiveita varten on luotu oma verkkosivu sinuntoive.fi helpottamaan toiveiden
esittämistä. Toteutetut toiveet merkitään
myymälöissä entistä selkeämmin. Toiveet
ovat myymäläkohtaisia ja niitä toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan.
- S-market haluaa vastata lähialueensa
asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman
hyvin ja tuoda kaupan hyllyyn tuotteita,
joita juuri kyseisen myymälän asiakkaat
toivovat. Myyntidatan avulla pystymme
hyvin ennustamaan, onko toivotulle tuotteelle myymälässä laajemminkin kysyntää,
S-market-ketjujohtaja Ari Talso toteaa.
Asiakkaat kaipaavat hyvinkin erilaisia
asioita eri kaupungeissa, kunnissa ja kaupunginosissa. Esimerkiksi Helsingin Lauttasaaressa ostetaan enemmän luomutuotteita ja itäisessä kantakaupungissa enemmän
vegaanituotteita kuin muualla HOK-Elannon
alueella.
Sinuntoive.fi-palvelua on pilotoitu
HOK-Elannon alueella Arabian, Kasarmitorin, Myllypuron ja Laajasalon S-marketeissa. Nyt palvelu on käytössä kaikissa 60
HOK-Elannon S-marketissa.
-Toivomme, että asiakkaat ottavat
Sinuntoiveen innolla käyttöön. Vaikka
tunnemmekin kunkin alueen asiakastarpeet
hyvin, on aina mielenkiintoista kuulla mitä
erityistoiveita asiakkailla saattaisi olla. Ja
tietysti toiveita saa esittää myös suoraan
henkilökunnalle - kuten ennenkin!
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ALEPA-FILLARIKAUSI KÄYNTIIN
- 1050 UUTTA PYÖRÄÄ HELSINKIIN

HOK-Elanto rakentaa pääkaupunkiseudun kattavimman sähköautojen pikalatausverkoston ruokakauppojen yhteyteen tämän vuoden aikana.
- Haluamme auttaa asiakkaitamme kohti vähähiilisempää liikkumista. Ladattavien sähköautojen määrä kasvaa vauhdilla Uudellamaalla, jossa on jo yli puolet
Suomen sähköautoista. Latauspisteiden merkitys asiakkaiden päivittäisen
asioinnin yhteydessä on yhä tärkeämpää ja siksi tuomme latauspisteet markettien yhteyteen, lähelle arjen asiointia, HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu
Kattilamäki kertoo.
Jättihankkeen myötä uusia sähköautojen ABC-latauspisteitä tulee lähes 180
lisää 22 toimipaikkaan. Uudistuksen myötä 30 toimipaikassa on jo lähes 220
latauspistettä.
Latauspisteet tuodaan Prismojen ja S-markettien yhteyteen sekä ABC-liikennemyymälöihin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Järvenpäässä,
Hyvinkäällä. Sähköautojen latauspisteet ovat jatkossakin aina osa uusia myymäläkonsepteja. Esimerkiksi uuteen Klaukkalan S-marketiin avataan sähköautojen
latauspiste v. 2022.
HOK-Elanto avasi ensimmäisen julkisen pikalatauspisteen jo vuonna 2012 ABC
Nihtisiltaan.
- Nyt uudistamme ja monipuolistamme latauspisteitä. Seuraamme mihin autokanta on kehittymässä ja haluamme olla siinä kehityksessä mukana, edistämässä hiilineutraalia liikkumista. Jättihankkeemme on miljoonaluokan investointi,
HOK-Elannon ABC-ketjun johtaja Hannu Houni toteaa.
Lataus tapahtuu S-Voiman päästöttömällä tuulivoimalla. Latauslaitteet toimittaa suomalainen Kempower. Laitteet valmistetaan Lahdessa.

Alepa-fillarit pyörivät Helsingin, Espoon ja Vantaan kaduilla,
teillä ja kujilla tänäkin vuonna huhtikuun alusta lokakuun
loppuun.
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräverkostoon kuuluu
kauden 2021 alussa yhteensä 3 520 pyörää ja 242 pyöräasemaa Helsingissä ja 110 Espoossa.
Heinäkuuhun mennessä Helsinkiin saadaan 105 uutta
pyöräasemaa ja 1 050 pyörää.
Vantaan saldot ovat 100 pyöräasemaa ja 1 000 pyörää.

Helsinki ja Espoo kimpassa

Fillarointikausi maksaa Helsingissä ja Espoossa 35 euroa,
jolla siis pyörä on käytössä puoli tuntia kerrallaan vaikka vuorokauden ympäri koko puolen vuoden kauden ajan. Vuorokausihinta on 5 euroa ja viikkohinta kympin. Jos samaa pyörää
käyttää pidempään kuin 30 minuuttia, veloitetaan käytöstä

lisää 1 € / 30 min. Enimmäiskäyttöaika on viisi tuntia.
Helsingissä ja Espoossa on käytössä sama kaupunkipyöräjärjestelmä: samalla rekisteröitymisellä ja käyttömaksulla
voi käyttää kaupunkipyöriä molemmissa kaupungeissa
ja pyörällä voi halutessaan polkea Espoosta Helsinkiin tai
toisinpäin.

Vantaalla on oma systeemi

Vantaan palveluun tulee rekisteröityä ja hankkia käyttöoikeutta erikseen, eikä Vantaan pyöriä voi käyttää ristiin
Helsinki-Espoon palvelun kanssa.
Koko kausi maksaa Vantaalla 30 €, päivä 5 € ja viikko
10 €. Vantaalla ajoaika / pyörä on 60 minuuttia. Jos samaa
pyörää käyttää yhtäjaksoisesti pidempään, veloitetaan
lisämaksua euro / tunti viiden tunnin enimmäiskäyttöaikarajaan asti.
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PUNALAPUTETUN RUOAN
OSTAMINEN ON EKOTEKO
S-brändin ”S olet sinä” vastuullisuuskommunikaatio levittäytyy marketkaupan ketjuihin kertomaan, kuinka
asiakasomistajat ovat mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta.
Osana ”S olet sinä” -vastuullisuuskommunikaatiota toteutetaan
Hävikistä hyvikkiä -kampanja, jonka
tehtävänä on tehdä hävikkituotteen
ostajasta arjen sankari. Punalaputetun tuotteen ostaminen on ekoteko
ja hävikkiuhan alta ruokaa pelastava asiakas tekee hävikistä hyvikkiä.
Viestimme, että me voimme vähentää
ruokahävikkiä yhdessä asiakkaidemme
kanssa.

- Alelaputetun ruoan ostajahan on arjen sankari, joka
tekee päivittäin hävikistä hyvikkiä. Voimme vähentää
yhdessä asiakkaidemme kanssa ruokahävikkiä. Hukkaan
heitetyssä ruoassa menisi hukkaan koko panos tuotannosta kuljettamiseen ja syntyisi turhaan ympäristökuormitusta, sanoo vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki
HOK-Elannosta.
Punalaput ovat yksi kuluttajille näkyvin hävikkitalkoiden muoto, mutta tärkein työ hävikinhillintään tehdään jo
paljon ennen tuotteiden saapumista kauppaan.
S-ryhmän tavoitteena on mennä kohti hävikin puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Koko S-ryhmän tasolla
markettien ruokahävikki on vähentynyt 21 prosenttia
viimeisen kuuden vuoden aikana.
Hävikkiuhan alla olevien tuotteiden alelaputus alkoi
S-ryhmässä lähes 15 vuotta sitten. Kolmenkymmenen
prosentin alennuksen rinnalla otettiin käyttöön tuplattu
-60 prosentin ilta-ale vuonna 2015.
Idea korotettuun ilta-aleen sai alkunsa Alepan henkilöstöpalaverista, jossa haettiin uusia tapoja vastuulliseen
hävikin hallintaan. Henkilöstön esiin nostamasta huolesta
jalostui pilotti, joka osoitti varsin pian, että toimintamalli
vähentää poisheittohävikkiä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tätä nykyä korotettu ilta-ale on käytössä klo 21
alkaen aina puoleen yöhön saakka myymälän aukioloaikojen mukaan.
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MISTÄ ON KYSE
•
•
•
•
•

Tutut punalaput saavat ylleen uuden sympaattisen muodon.
Punalaputtamisen ohjeet eivät myymälöissä muutu.
Viikolla 11 alkavassa markkinointiviestinnän kampanjassa
muistutetaan asiakkaitamme, että ”Sinä teet hävikistä hyvikkiä”
Illan hävikkiruuan tupla-ale on ”hyvikki hour” ja hyvikki-viesti
tulee näkymään niin myymälöissä kuin kaupungin kaduilla
mainospinnoilla.
S-brändin markkinointiviestinnän ampanjat kuten Hävikistä
hyvikkiä sekä Kotimainen vastuunkantaja konseptit

SINÄ TEET
HÄVIKISTÄ
HYVIKKIÄ
Ruokahävikin vähentäminen on helppo
tapa pienentää omaa hiilijalanjälkeä.
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VIP-lehti kysyi muutamalta HOK-elantolaiselta

KUULUMISIA TOISEN
KORONAKEVÄÄN KYNNYKSELLÄ
1.		 mieleen jäänyt
		 tilanne / sattumus /
		 kohtaaminen töissä
2. millä pidät hyvää
		 fiilistä yllä
3. kehu työkaveria

Juhani Nyström,
apulaispäällikkö, S-market Arabia

1. Parhaiten mieleen jää ne tilanteet,
missä asiakkaat ovat vielä tapahtuman
jälkeenkin tulleet kertomaan kuinka
hyvin asia on hoidettu. Ja näitä meidän
yksikössä riittää!

Hussein Mahmudi, myyjä,
Alepa Teerisuontie

1. Minulla jää mieleen usein tilanteita.
Eräänä päivänä yksi vanha asiakas ei ollut muistanut ottaa kotiavaimia mukaan
ja rahatkaan ei riittäneet ostokseen.
Maksoin hänen loppuostokset ja soitin
hänen pojalleen. Seuraavana päivänä
melkein hänen koko perhe kävi kiittämässä.

Virve
Ahveninen

2. Aina kun tulen töihin jätän huonon päivän oven taakse. Liikunta on toinen asia,
joka pitää hyvää fiilistä yllä.

2. Pyrin omalla esimerkillä pitämään motivaation ja ilmapiirin katossa. Kysymällä,
kuuntelemalla ja kiittämällä fiilis pysyy
korkealla!

Juhani
Nyström

Marilin Uibo, myyjä,
Alepa Kuulakuja

3. Älyttömän huikea porukka kasassa
Arabiassa, kiitos

Saija Aromaa, myyjä,
Sokos Helsinki
Virve Ahveninen,
vuoropäällikkö, ravintola Kaarna,

8.3. alkaen Prisma Itäkeskuksen keräily,
sulun jälkeen ravintola Kappeli
1. Upeita asiakaskohtaamisia ja mahtavia
hetkiä työkavereiden kanssa on lukemattomia, mutta lämpöisimpänä mielessä on
ensimmäinen työpäivä pitkän vanhempainvapaan jälkeen. Kaksi vuotta olin
poissa ja työporukkakin oli siinä ajassa
kerennyt osittain vaihtumaan, mutta silti
minut otettiin avosylin vastaan! Tuntui,
että olen todella osa tiimiä!
2. Oon semmonen peruspositiivinen tyyppi, niin töissä kun vapaalla. En juurikaan
stressaa ja murehdi asioista varsinkaan
niistä mihin en voi vaikuttaa. Niillä mennään mitä on annettu Ja sitten tietysti
huono huumori kulkee mukana kaikkialle!
3. Mun kehut menee ehdottomasti Lauralle!! Oon onnekas, että kaiken tän myllerryksen ja sekamelskan keskellä mulla
on ollut esimies joka jaksaa kannustaa,
tukea, olla empaattinen ja aina tavoitettavissa! Kiitos Laura!
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1. Parhaiten mieleeni on jäänyt eräs
nainen, joka tuli ostamaan syöpähoidot
aloittavalle äidilleen sytostaattihoitojen
ajaksi kynsiä suojaavaa lakkaa. Minulla
on syövästä omakohtaista kokemusta,
joten juttelimme asiasta lakkoja valitessamme. Saattaessani asiakasta kassalle
sanoin hänelle: "Normaalisti kysyisin
sinulta nyt saanko halata sinua, mutta
nyt en sitä voi tehdä". Sen sijaan silitin
hänen olkapäätään, jolloin hän kiitti ja
purskahti kyyneliin. Kyynelistä huolimatta, koin saaneeni harvinaisen yhteyden
asiakkaaseen ja toivon mukaan hän sai
kohtaamisestamme voimia itselleen.
2. Olen tähän ikään mennessä ehtinyt
työskennellä monessa paikassa. Joka
paikasta olen saanut samaa palautetta,
että tuon aina mukanani "halikulttuurin",
sillä olen kova halailija. Lisäksi olen päättänyt elää stressitöntä elämää. Elämä on
ihan liian lyhyt murehtimiseen. Mieheni
mukaan minulla on ihailtava ominaisuus
löytää asioista positiiviset puolet. Sanon
yleensä myös havaitsemani ihanat asiat
ääneen. Esim. kehun asiakkaan pipoa,
meikkiä, värikästä takkia, työkaverin uutta kampausta jne. Minulle pienillä sanoilla
voi olla toiselle suuri merkitys.

3. Työkaverini ovat osa perheeni, ihania
kavereita.

Saija
Aromaa

Hussein
Mahmudi

Marilin
Uibo

3. Voisin sanoa jokaisesta työkaveristani
jotain hyvää! Meillä on ihan mielettömän hyvä
porukka töissä. Tuetaan ja autetaan aina
toisiamme. Osasta työkavereista on tullut
tärkeitä ystäviä, joiden kanssa on mukavaa
viettää myös vapaa-aikaa. Lisäksi minulla on
suuri kunnia olla joillekin nuoremmille kollegoilleni myös "työäiti".

1. Parhaiten on mieleen painuneet mun
ensimmäiset pääsiäiset Alepassa. Olin
vasta aloittanut kieliharjoittelussa ja
joka hetki oli pelottava ja uusi. Joka kevät
muistan nyt jo nauraen, miten rukoilin kassalla “älä kysy mitään, älä kysy
mitään." Vapun aikaan en ymmärtänyt
mikä on sima ja mihin ihmeeseen ihmiset
tarvitsevat kiloja fariinisokeria.
2. Päivän aikana ollaan monen sadan
ihmisen kanssa tekemisissä, silloin on
tärkeää, että vapaalla saan omaa rauhaa.
Olen yksi niistä onnellisista vähistä
kenen harrastuksiin koronavuosi ei ole
vaikuttanut.
Vietän aikaa perheen kanssa metsälenkillä ja kirjoja lukiessa. Fyysisestä hyvinvoinnista pidän huolta joogan avulla.
Suosittelen lämpimästi kaikille pikkuista
aamu- tai taukotilajumppaa.
3. Mun yksikössä on helppoa pysyä hyvällä tuulella. Meillä on tosi hyvä ilmapiiri
ja kaikki tulevat toinen toisensa kanssa
hyvin toimeen.
En osaisi kuvitella parempaa työpaikkaa, kuin saa 8 tuntia ystävän kanssa
hengailla. :)
Jokainen jakaa mielellään omaa tietoa.
Tästä vielä erityisen isot kiitokset ja halit
Tialle, että olet jaksanut sen viiden vuoden aikana vastata mun tyhmiin ja ei niin
tyhmiin kysymyksiin.

Olemme
asiakasta
varten

Kannamme
vastuuta ihmisistä
ja ympäristöstä

Uudistamme
jatkuvasti
toimintaamme

Toimimme
tuloksellisesti

ARVOT
OSANA ARKEA

HOK-Elannon tavoitteena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja kannattavasti asiakasomistajillemme. Osuuskaupat perustettiin yli sata vuotta
sitten tuottamaan laadukkaita ja kohtuuhintaisia tuotteita ja palveluja
asiakasomistajille. Arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja toimivat
meille suunnannäyttäjinä:
Teemme työtä aina asiakasta varten hymyssä suin. Asiakas omistaa
HOK-Elannon, mikä tekee asiakaspalvelusta ja sen onnistumisesta entistä
tärkeämpää.
Uudistamme toimintaamme useilla eri osa-alueilla jatkuvasti. Digitalisaatio mahdollistaa palvelujen tuottamisen ja kehittämisen ennen näkemättömällä tavalla. Toimipaikkojamme remontoidaan ja konseptejamme
uudistetaan vastaamaan asiakkaamme toiveisiin ja kiristyvään kilpailutilanteeseen.
Olemme vastuullinen työnantaja ja panostamme tänäkin vuonna
erityisesti työhyvinvointiin ja työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Samalla
pidämme huolta ympäristöstämme tehostamalla kierrätystä, vähentämällä hävikkiä ja pyrkimällä alentamaan hiilijalanjälkeä toimituksissamme ja
tuotteissamme.
Osuuskauppana meillä on vastuu toimia tuloksellisesti, jotta voimme jatkossakin tarjota laadukkaita palveluja ja tuotteita asiakasomistajillemme
ja jatkaa yrityksen ja toimintojen kehittämistä
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DUUNISSA MEILLÄ

PIKAVISIITILLÄ

HENKILÖSTÖJOHTAJA

MARIA HEKKALA

Mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?

Työpäivässäni on paljon palavereja,
yhdellä hetkellä keskustelemme hr
-järjestelmäkehityksestä ja toisella
tulevaisuuden urapoluista, ja siitä
hetken päästä katsomme jo koronatilannetta. Teemat vaihtelevat paljon.
Luen sähköpostit ja vastaan niihin
sekä kommunikoin ja viestin ihmisten
kanssa eri kanavien kautta. Palavereja
on oman tiimin, kollegoiden, ketjujen
ja muiden sidosryhmien, kuten SOK:n
ja ulkopuolisten palvelutarjoajien
kanssa. Teen myös suunnittelu- ja
organisointityötä.
Koska olen uusi tehtävässä, muodostan juuri tällä hetkellä juoksevien
asioiden lisäksi kokonaiskuvaa meidän
konsernin henkilöstötyöstä ja siitä
mitkä ovat painopisteemme strategiassa tulevaisuudessa. Tärkeitä
teemoja ovat ja tulevat olemaan
työhyvinvointi, toimialojemme työn
houkuttavuus ja ihmisten sitouttaminen työhön sekä palkitseminen.

Miten päädyit HOK-Elantoon?

Olin noin vuoden verran pohtinut sitä,
että lähden katsomaan omaa työtulevaisuuttani toiseen yritykseen oman
kehittymisen kannalta. Tilaisuus tulikin
yllättävän nopeasti, minulle tarjottiin
mahdollisuutta olla rekrytointiprosessissa mukana ja tässä on lopputulos.
Siirtyminen Lidl Suomesta toiseen
kaupan alan yritykseen oli hyvä asia,
liiketoiminnan ja hr:n peruskallio on
tuttua. Sen päälle on hyvä rakentaa ja
kehittää.
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Uusina toimialoina minulle tässä työssä on tullut mukaan ravintolatoimiala
sekä erikoistavarakauppa ja ABC sekä
muut asiantuntijapalvelut. HOK-Elanto
on upea yritys ja tarjoaa hienon kokonaisliiketoiminnan, erittäin kasvavalla
alueella, on mahtavaa olla osa tätä.

Parasta työssäsi?

Mielestäni ihmiset tekevät sen mitä yritys
on ja mitä se saavuttaa. Omassa työssä
yhdessä kollegoiden ja tiimien kanssa
vallitsee valtava innostus ja motivaatio
kehittää ihmisiä sekä yhdessä tekemisen
kulttuuria. Se vie meidän liiketoimintaa
eteenpäin tavoitteellisesti. Koen paljon
innostuksen ja onnistumisen elämyksiä kun organisaatio onnistuu, mutta
työssäni on myös haasteita mitä ratkoa
hyvien ihmisten kanssa.
Koen että ihan uutena taloon tulleena
minulla on tilaisuus tuoda uusia ja rohkeitakin kehittämisnäkökulmia henkilöstötyöhön, koska itselläni ei ole rakentuneita
raja-aitoja olemassa.
Upeata on myös tutustuminen täysin
uusiin ihmisiin ja työskentely heidän
kanssaan.

Haastavinta työssäsi?

Tietyntyyppiset workshopit ja suunnittelupalaverit, joissa tarvitaan ajatusvirtaa
ja luovia ideoita, ja ajatuksia tulisi tuottaa
yhdessä, koen ne haastavaksi etäyhteyksien kautta. Haastavaa on myös tutustua
ihmisiin etänä, mutta sekin alkaa nyt
sujua teamseissa ja puhelimitse. Odotan
että pääsen tutustumiskäynneille toimipaikkoihin, yhden myymäläpäällikön

kanssa olen jo sellaisen sopinut, päivämäärä vaan on avoinna
Mielestäni on tärkeää, kun hr-työssä suunnittelemme painopistealueita
ja toimenpiteitä, niiden täytyy palvella
meidän liiketoiminnan tavoitteita. Asioita, joilla saadaan hyvää vaikutusta, on
paljon. Joskus voi olla runsaudenpula,
kun haluaa tehdä kaikkea koska tietää,
että niistä on todella paljon hyötyä. Pitää
kuitenkin pystyä priorisoimaan ja perustelemaan se myös kollegoille ja muulle
työyhteisölle. Aina kaikkea ei ole mahdollista tehdä heti. On osattava valita
ne oikeat, oikeasti tarpeeseen tulevat ja
vaikuttavat tavoitteet. Sen takia on tärkeää, että meillä on konsernissa yhteisiä
tavoitteita, mihin suuntaan haluamme
henkilöstötyötä viedä. Ja tätä suunnitelmallisuutta sekä yhteistyötä yli ketju- ja
toimialarajojen tulen jatkossa kehittämään yhdessä kollegoiden kanssa.
Isossa organisaatiossa haasteellista
on myös asioiden jalkautus ja ihmisten
sitouttaminen asioihin. Hyvällä viestinnällä ja osallistavalla otteella pääsee jo
pitkälle.

😊

Millaisia ominaisuuksia
tehtävissäsi tarvitaan?

On tärkeää, että luottaa ihmisiin ja on
itse luotettava. Tarvitaan kykyä katsella
asiaa eri ihmisten näkökulmasta. Viestintä on tärkeää, samoin yhteistyökyky, rohkeus ja päätöksentekokyky. Täytyy uskoa
siihen mitä tekee ja osata priorisoida
asioita. Kuuntelutaito on todella tärkeää,
samoin kyky muodostaa kokonaiskuvaa:
mihin asiat vaikuttavat, syyt, seuraukset,

mahdollisuudet ja riskit on osattava
tunnistaa.

Korvaamaton työvälineesi?

Kalenteri! Vaikuttaa vahvasti omaan
työhyvinvointiin, että kalenteri pysyy
hallinnassa. Päivä täyttyisi ihan varmasti kokonaan palavereista ilman sitä
ja kuitenkin on oltava aikaa myös ihmisille, esimiestyölle ajatustyölle, suunnittelulle, päätöksille ja viestinnälle.

Paras tapa viettää vapaa-aikaa?

Perheen parissa yhdessä liikkuen ja urheillen, pelaamme esimerkiksi futsalia
yhdessä pienellä porukalla. Musiikki,
sekä kuunteleminen että soittaminen.
Soitan pianoa ja opettelen kitaransoittoa.

Tätä ette tienneet minusta…

On varmaan paljon asioita, mitä emme
tiedä toisistamme, varsinkaan kun
yhteisiä kuukausia on takana vasta muutama. Mutta kerronpa yhden:
omaan todella omituisen keskittymiskyvyn - pystyn keskittymään johonkin
asiaan kaikista parhaiten kun ympärillä
on meteliä. Luin aikoinaan ylioppilaskirjoituksiinkin kotona olohuoneessa tv:n
ja muun metelin keskellä. Totaalinen
hiljaisuus on minulle huono tila keskittymiselle. Jos teen työtä, jossa olen
yksikseni ja keskityn, laitan musiikkia
soimaan.

TONY HÖLTTÄ

KODIN TERRA,
NOUTOMYYMÄLÄVASTAAVA
1. Mitä työnkuvaasi ja tehtäviisi kuuluu?
Vastaan noutomyymälätiimin työnjohtamisesta. Työhön kuuluu
myös lähtevien kuormien keräily, yritysasiakkaiden ajojärjestelyt
ja oikea-aikaisten tavaravirtojen toimittaminen työmaille. Päivittäiseen työhön kuuluu tietysti myös sujuvan asioinnin ja parhaan
mahdollisen asiakaskokemuksen varmistaminen.
2. Minkälainen työpaikka Kodin Terra on?
Terrassa on mukavat ja ammattitaitoiset työkaverit sekä luotettava työnantaja. Meillä on hyvin laaja valikoima, joten itseopiskeluakin on harrastettava – valikoimiin kuuluu paljon vaativia
rakennustuotteita, jotka on tunnettava.
3. Kerro lyhyesti Terran henksueduista?
Henkilökunta-alennusta saa Terrassa pihan ja puutarhan, sisustamisen ja rakentamisen tuotteista sekä kodinkoneista. Alennusprosentit vaihtelevat tuoteryhmittäin.
4. Mitä muita henksuetuja pidät itse tärkeinä?
Itselleni tärkeitä ovat olleet rakennustarvikkeiden ja koneiden
alennukset, mutta käytän mielelläni myös ravintola- ja ABC-palveluita hyödykseni. Esimerkiksi autopesun -50% alennus on
todella hyvä!
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VUOROIN VIERAISSA
-sarjan kolmannessa osassa vieraillaan

HOK-ELANNON
KONTTORILLA
TRIPLASSA
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- Alun perin tänne oli tarkoitus muuttaa
jo viime toukokuussa, mutta koronaepidemian vuoksi muutto siirtyi elokuulle.
Silloin tilanne oli hetken aikaa parempi, ja
konttorin työntekijät pääsivät käymään
paikalla ja työskentelemään hetken
uusissa tiloissa, toimistopalvelupäällikkö
Susanna Laatikainen muistelee.
Sokos Helsingin Eeva Silvennoinen on
toivonut päästä tutustumaan konttorin
arkeen, joka ei tosin tällä hetkellä näytä
tai tunnu kovin arkiselta, sillä voimassa
on vahva etätyösuositus ja tilat lähes
autiot.
- Ajattelin, että konttori olisi hauska
visiittikohde, koska olen itse ollut aina
kosmetiikan kanssa tekemisissä ja vahvasti kiinni kaupan arjessa, tämä tuntui
piristävän erilaiselta, Silvennoinen sanoo.
Uuden konttorin tilat on rakennettu
siten, että niissä voi pitää tarvittaessa
vaikka päivittäin kahdensadan hengen
koulutuksia ja tilaisuuksia, mutta käytännössä koulutuksista on poikkeustilan
vuoksi järjestetty paikan päällä vain välttämättömimmät. Tilojen koon puolesta
turvavälit on helppo pitää.
- Tiimini työ liittyy vahvasti konttoriin
ja sen sielunelämään, joten me olemme
pääasiassa paikan päällä. Hoidamme
hyvin käytännönläheisiä asioita - sisäistä
postia, kokoustekniikkaa ja -tarjoilua
sekä ylipäänsä kaikkea mahdollista aina
kulkulätkistä koko konsernin puhelimiin.
Liittymiä on 5000 kappaletta, joten joka
päivä tehdään jotain niihin liittyvää, Laatikainen kertoo.
Toimistopalveluissa on tärkeää osata
tehdä vähän kaikkien töitä, sillä asioiden on pakko sujua jonkun tiimiläisen
poissaollessakin. Tämä on tuttua myös
kosmetiikan parissa työskennellessä.
- Sokoksella olemme varsinkin
korona-aikana opetelleet auttamaan
toisiamme ja tekemään hommia ristiin,
vastuualueeseen tai titteliin katsomatta,
Silvennoinen kertoo.
Konttorilla tiloja jakavat asiakasomistajapalvelu, taloushallinto, kiinteistöyksikkö, IT, HR, Elli-tiimi, viestintä ja
markkinointi, ketjuohjaukset ja sairauskassa. Kenelläkään ei ole omaa huonetta,
ei edes toimitusjohtajalla. Ainoat seinät
löytyvät lakisääteisesti sairauskassalta.
- Olen tullut HOK:iin töihin vuonna 1995
viikkoa ennen kuin muutimme Kaupintielle. Siellä istuin 25 vuotta samassa
huoneessa, onhan täällä vähän erilaista
kaikin puolin, Laatikainen naurahtaa.

Työterveyspsykologi Hanna Savontaus suosittelee

HUOKOISUUTTA JA VÄLJYYTTÄ
Korona on ollut jo yli vuoden kaikkien
ajatuksissa ja puheissa ainakin jollakin
kulmalla, niin meillä kuin maailmallakin.
Kuinka kauan virus pyörii keskuudessamme, koska saadaan riittävästi rokotteita,
milloin päästään tapaamaan ystäviä ja
sukulaisia normaalisti, vai onko nykytila
“uusi normaali”?
- Avoimia kysymyksiä on vaikka kuinka
paljon ja epävarmuus syö voimia, samoin
tekevät tietysti eristäytyminen ja yksinäisyys. Selvää on, että sellaista yleistä
väsymystä on nyt ilmassa, Terveystalon
työterveyspsykologi Hanna Savontaus
toteaa.
Savontaukselle on vuosien HOK-Elanto -kokemuksen aikana syntynyt kuva
useista hok-elantolaisista tunnollisina ja
huolehtivaisina ihmisinä.
- Nämä ovat arvokkaita ominaisuuksia
työelämässä, mutta “kolikon kääntöpuolena” ne voivat myös voivat altistaa
uupumukselle, erityisesti tällaisessa
poikkeustilanteessa.

Hae hyvää mieltä

Psykologin vinkit arjen hyvään mieleen
ovat tuttuja: ruokaa, liikuntaa, ulkoilua.
- Voisi olla myös hyvä kysyä itseltään
kuinka paljon koronaan liittyvää uutisointia tai somekeskusteluja aiheesta
on pakko seurata? Ja mitä siitä koituu,
mistä jään paitsi, jos en seuraa niitä?
Moni tuumaa, että sosiaalisista kontakteista - ja etätyön tekijöillä työmatkoista - vapautuvan ajan voisi käyttää
neulomiseen, kielen opiskeluun tai muuhun “hyödylliseen ajanvietteeseen."
- Sekään ei ole pakollista. Suosittelen
“huokoisuutta” ja väljyyttä arkeen. Nyt ei
tarvitse juosta pää kolmantena jalkana,
anna itsellesi lupa vain olla, jos se tuntuu
hyvältä!
Arjen ilot ja surut rullaavat tässä
ihmeellisessä ajassa omalla painollaan

kuten ennenkin.
- Tässäkin ajassa on paljon arkisia,
tavallisia, pieniä, mielihyvää tuottavia
asioita. On varmasti myös hyvä miettiä,
miten ylläpitää omia sosiaalisia suhteita
itselle sopivassa määrin tässä tilanteessa, Savontaus painottaa.

Jos omat konstit eivät riitä

Hanna Savontaus kehottaa ottamaan
yhteyttä työterveyshuoltoon, jos tuntuu,
etteivät omat konstit riitä.
- Välillä on huonoja päiviä, se kuuluu
tietysti elämään, mutta jatkuvan ahdistuksen kanssa ei ole syytä sinnitellä.
Hok-elantolaiset pääsevät psykologin
vastaanotolle työterveyslääkärin tai
-hoitajan lähetteellä.
Aiemmin elämässä koetut vaikeat
kokemukset saattavat poikkeusoloissa
nousta pintaan, ja reaktiot voivat olla
rajujakin.
- Itkuisuus, pelko selviämisestä,
tunne, ettei jaksa nousta sängystä ovat
jo signaaleita, joiden kanssa viimeistään
pitäisi toimia.

Kukaan ei ole koronan
kanssa yksin!

Hanna Savontaus muistuttaa, että poikkeustilanne koskettaa kaikkia, vaikkakin
jokaista yksilöllisesti.
Esimerkiksi HOK-Elannossa asiakaspalvelutyössä saattaa tuntea kohtaavansa ehkä liikaakin ihmisiä, kun taas
etätöitä tekevien konttorilaisten kontaktit ovat tietokoneruudulla.
- Yksityiselämässä perheelliset painiskelevat etäkoululaisten kanssa kodeissa,
joita ei ole välttämättä suunniteltu koko
perheen kokopäiväiseen työskentelyyn.
Parisuhteet saattavat ajautua kriisiin,
kun yhdessäolo on ympärivuorokautista.
Yksinasuvien ihmiskontaktit saattavat
olla täysin nollassa, Savontaus luettelee.
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UUTTA ASIAKASVIESTINTÄÄ

KAUPPAREISSUSI
TURVALLISUUS ON
MEILLE TÄRKEÄÄ
KÄYTÄ MASKIA
Henkilökuntamme käyttää
kasvomaskeja tai visiirejä.
Suojaa itseäsi ja muita, pidetään
huolta toisistamme!

MUISTA HYVÄ
KÄSIHYGIENIA

MUISTA TURVAVÄLI
Pidä turvaväli muihin asiakkaisiin
ja henkilökuntaamme koko
kauppareissun ajan.

Meiltä löydät käsidesiä jokaisen
toimipaikan sisääntulon yhteydestä
ja kassalta.

EI KAUPPAAN EDES
PIKKUNUHASSA

LAAJIMMAT AUKIOLOT JA
RUOAN VERKKOKAUPPA

Tule kauppaan vain, jos tunnet
olosi täysin terveeksi.

Asioi meillä aamuvarhaisesta iltamyöhään.
39 kauppaamme palvelevat
sinua myös ympäri vuorokauden.
Ruoat voit tilata myös kotiin ruoan
verkkokaupasta tai noutaa
17 noutopisteestämme.

