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Vuorotyö ja palautu
minen

HENKILÖKUNNAN
LEHTI 2/2017

HOK-Elanto on hyvässä iskussa!
Kauppa käy mukavasti, tulos ylittää budjetin, markkinaosuus kasvaa, rahoitus ja vakavaraisuus ovat kunnossa, eikä näkyvissä ole merkkejä vauhdin hidastumisesta, päinvastoin.
Omien panostustemme lisäksi meitä vie eteenpäin yleinen talouden virkistyminen.
Myymäläverkostomme kasvaa ja aukioloajat laajenevat. Alepoita on avattu tänä vuonna jo
Viertolaan ja Kellokoskelle ja lomien jälkeen jatketaan Jätkäsaaressa ja Leinelässä. Tuorein
uusi myymälä on 15. kesäkuuta avattu S-market Niittykumpu.
HOK-Elanto antaa asiakkaidensa päättää, koska he haluavat tehdä ostoksensa. Aukioloaikoja
on pidennetty sitä mukaa kuin kysyntä on kasvanut. Toukokuun alusta lähtien esimerkiksi
kaikki Alepat ovat avanneet ovensa viimeistään klo 6.30. Yhteiskunta pyörii yhä enemmän
ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Ympärivuorokautiseen myymäläverkostoomme kuuluu nyt kahdeksan Alepaa, viisi S-marketia ja yksi Prisma, jotka ovat sijoittuneet
tasaisesti eri puolille toimialuettamme.
Osallistuimme tänäkin vuonna Vastuullinen kesäduuni- ja Tutustu työelämään ja tienaa
-ohjelmiin. Näiden kautta noin 2 000 nuorta löysi kesätöitä myymälöistämme ja ravintoloistamme. Keskitettyjä perehdytyksiä on pidetty lukuisia, mutta tärkeimmän perehdytystyön
tekevät lähiesimiehet ja työkaverit omassa yksikössä. Tehdään parhaamme, jotta jokainen
kesätyöntekijämme saa pestistään erinomaisen työ- ja työntekijäkokemuksen!

Matti Niemi

Tervetuloa viestinnän tekijäksi!
Yritysviestintä ei ole pelkästään viestinnän ammattilaisten tehtävä, vaan jokaisen työntekijän
arkea. Tehokkainta viestintää on se, mitä tapahtuu esimerkiksi kassoilla, palvelupisteissä, osastoilla ja infoissa – suoraa kommunikointia kasvotusten asiakkaan kanssa.
Sosiaalinen media on tuonut upeita uusia mahdollisuuksia kanssakäymiseen. S-ryhmässä on
otettu käyttöön uudet some-ohjeet, joiden näkökulma poikkeaa aiemmista varoitteluista ja
rajoituksista. Teemana on nyt ”saa suositella”, eli työhön liittyvistä asioista saa kertoa kavereilleen ja seuraajilleen. Meillä on koko ajan mielenkiintoista kerrottavaa: uusia toimipaikkoja,
liiketoimintoja, tuotteita ja palveluita, vastuullisuustekoja, arjen hetkistä puhumattakaan.
Yrityksen johto on aloittanut omalla esimerkillään ja tulokset alkavat näkyä. Tätä kirjoittaessani
törmäsin uunituoreeseen kartoitukseen, jonka mukaan Matti Niemi on Suomen 500 suurimman yrityksen toimitusjohtajista 16. ahkerin twiittaaja! Työntekijälähettilyydestä lisää sivulla 23.
Entäpä jos joku mättää? Mahdolliset ongelmat ja epäkohdat on edelleen nopeinta ja tehokkainta ratkoa keskustelemalla asianosaisten kanssa työyhteisön sisällä. Työelämätaidoista
puhutaan sivulla 13.
S-ryhmä tekee ratkaisun uudesta, entistä vuorovaikutteisemmasta sisäisen viestinnän järjestelmästä näinä päivinä. Sen käyttöönotosta kerrotaan eri viestintäkanavissa sitä mukaa kuin
hanke etenee.
Hyvää kesää!

Katri Karsi
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Voimakolmikko Lintsi-päivän järjestelyjen takana: Anu Häyrinen,
Antero Levänen ja Tiina Kujala henkilöstötoiminnoista.

HOK-Elannon perinteinen helatorstain Lintsi-päivä
sai suopean kädenojennuksen säiden jumalalta.
Aurinko lämmitti koleaksi luvatun kelin jo puoli
kymmeneen mennessä juuri sopivan kesäiseksi laitteissa
hurvittelua varten. Paikan päälle oli saapunut noin
7000 hok-elantolaista ja perheenjäsentä.
Vuoristoradan ja muiden klassikkolaitteiden lisäksi
uutuushärveli Magia keräsi jonoja portillensa.

Prisma Tikkurilan Olavi Lehtonen on jokavuotinen hurvittelija
HOK-Elannon Lintsi-päivässä. Pyöritys Salamassa oli nostanut
tuskanhien Olavin ja hänen kaverinsa Juhan otsille, mutta urhea
kaksikko suuntasi kuvauksen jälkeen kohti Vuoristorataa.
12-vuotiaat kaverukset Aaro ja Joona ottivat aamusuihkun
Hurjakurussa.

Riko Prisma Malmilta ja Hanna aloittivat urakkansa
klassikosta eli Vuoristoradasta. -Pahoinvoinnin mukaan
määräytyy, miten jatketaan. Pahoinvointitabletit on
vedetty, kaksikko nauroi.
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Mikkikorviin sonnustautuneet Teddy, 4, ja Thomas, 5, ottivat
kevyen energialatauksen hattaran taakse piiloutuneen varamumminsa kanssa, sillä välin kun Alepa Erätorissa työskentelevä
Heidi-äiti piipahti Kirnussa.
Tikkurilan Omistajapalvelun Monalla ja Jumbon Omistajapalvelun
Caritalla oli mukanaan Mona, 4, ja Elias, 5. Kierros Maisemajunassa
oli takana, matka Linnunradalla vasta edessä.

Chico’s Arabian Anja Holopaisen seurassa olivat Antti sekä
Sara, 4 v. Kuvaushetkellä takana oli Rekkaralliajelu, joka oli
seuraavaksi vaihtumassa hevoskyytiin.
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Kaupan päätyösuojeluvaltuutettu Pauli Purmonen ja Anne yllätettiin arpajaiskojulta. Neljän tonnin S-ryhmän lahjakortit jäivät
saamatta, mutta muuten päivä oli onnistunut. Vanhat suosikit
Vuoristorata ja Vekkula oli koluttu, samoin uudemmista Kingi ja
Rinkeli, joka on päivitetty ja isonnettu versio vanhasta maail
maail-manpyörästä. -Vielä Kahvikupit ennen kotiinlähtöä?

Prinsessa Malla, 4, on luotettavien lähteiden mukaan
läheistä sukua Kauppakassin palveluesimies Raisa
Saarelle.

Peppi kehotti henkilöstöjohtaja Antero Levästä ottamaan
tiukan otteen hanurista, ja näin siinä sitten kävi.

S-market Mäntsälän Johanna Hyrkäs ja
puolisonsa Kari ovat Lintsin konkarikävijöitä.
15- ja 19-vuotiaat tytöt pyörivät laitteissa
keskenään, joten vanhemmat saivat istua
kaikessa rauhassa kevätsäästä nauttimassa.
-Kahvilla on käyty ja kävelty.
Ihana ilma, Johanna totesi.
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Vahdinvaihto vuodenvaihteessa –
Veli-Matti Liimataisesta
HOK-Elannon uusi toimitusjohtaja
HOK-Elannon hallintoneuvosto päätti 6. kesäkuuta pitämässään
kokouksessa valita KTM Veli-Matti Liimataisen (48) toimitusjohtajaksi 1.1.2018 alkaen, kun nykyinen
toimitusjohtaja Matti Niemi (62) jää työsopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden
vaihtuessa.
Liimatainen on työskennellyt yrityksen palveluksessa
vuodesta 1995. Hän on toiminut konsernissa mm.
Alepa-ketjun ryhmäpäällikkönä, Alepa- ja S-marketketjujen johtajana ja marketkaupan toimialajohtajana.
Koko konsernin päivittäis- ja käyttötavarakaupasta
vastaavana varatoimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Ohjat uusiin käsiin, mikä muuttuu?
– HOK-Elanto on erinomaisessa kunnossa, markkinaosuus on kasvanut, teemme
hyvää tulosta, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyys ovat hyvällä mallilla. En näe
mitään syytä muuttaa Matin aikana luotua käsikirjoitusta, vaikka jatkan sitä
omalla käsialallani, Veli-Matti Liimatainen linjasi valintansa jälkeen.

Perusteellinen haku päätyi luontevaan valintaan
Nimitysvaliokunta haki kandidaatteja sekä S-ryhmän sisältä että ulkopuolelta
yhteistyössä johdon suorahakuihin erikoistuneen konsulttiyrityksen kanssa.
– Kolmen ja puolen kuukauden hakuprosessi oli laaja ja perusteellinen, ja olen
todella tyytyväinen lopputulokseen. Veli-Matti Liimatainen tuntee talon ja henkilökunta luottaa häneen. Vahdinvaihto tulee olemaan sujuva. Matti Niemi johtaa
HOK-Elantoa vuoden loppuun asti, mikä tarjoaa Vellulle erinomaisen mahdollisuuden valmistautua tulevaan tehtäväänsä, HOK-Elannon hallintoneuvoston ja
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jorma Bergholm totesi.

ARKISTON
HELMIÄ

HOK-Elannon kuva-arkisto kertoo suomalaisen
yhteiskunnan muutoksesta
HOK:n ja Elannon yhdistyessä vuonna 2004 liittyivät
yhteen kaksi entistä kilpailijaa ja kanssakulkijaa.
Filosofian maisteri Erika Voutilainen käsittelee elokuun loppuun asti molempien
osuusliikkeiden yli sadan vuoden aikana
syntynyttä kuvamateriaalia.
- Tehtäviini kuuluu kokoelmassa olevien
valokuvien, diapositiivien ja negatiivien
ajoittaminen, sisällön selvittäminen ja
tallentaminen digitaaliseen muotoon
esimerkiksi valokuvaamalla, Voutilainen
kertoo.
HOK-Elannon arkistossa olevissa
kuvissa on nähtävissä koko suomalaisen
yhteiskunnan muutos 1900-luvun alun
agraariyhteiskunnasta teollistumisen
kautta palveluyhteiskuntaan. Kuvissa
on nähtävillä kansakunnan kohtalonhetket välirauhanneuvotteluista aina Väinö
Tannerin sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin,
kuin myös ne arkipäiväiset asiat, jotka
liittyvät ruokaan ja päivittäistavaroiden hankintaan.
Arjen muutoksia näkyy vaikkapa siinä, miten asiakkaat
joutuivat 1950-luvulla opettelemaan uuden, nopeamman kaupassa käymisen tavan, itsepalvelumyymälöiden korvatessa palvelumyymälät.
- Hauskinta työssä on pienten arkisten yksityiskohtien havainnoiminen ja tietoarvoltaan erityisen mehukkaiden valokuvien löytäminen, Voutilainen hehkuttaa.
Palkitsevin hetki on se, kun hankalalta tuntuneen asian
saa viimein menneisyyteen suuntautuvan salapoliisityön seurauksena liitettyä kontekstiinsa.

Itsepalveluohjeet uudessa pikamyymälässä
Kirstinkadulla vuonna 1952.

Erika Voutilainen
36 -vuotias filosofian maisteri yleisestä historiasta
Julkaisi vuonna 2012 häitä ja häiden kulttuurihistoriaa käsittelevän kirjan Siksi tahdot – Hääkirja
Tiina-Emilia Kauniston kanssa
Harrastaa lukemista, ruokaa ja korttien lähettämistä
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24/7

24/7 haastaa huolehtimaan
hyvinvoinnista

VERKOSTO
LAAJENI
HOK-Elannon ympärivuorokautinen verkosto laajeni
1. kesäkuuta. Verkostoon kuuluu nyt kahdeksan Alepaa,
viisi S-marketia ja yksi Prisma. Pohjoisin sijaitsee
Hyvinkäällä, läntisin Espoon Kivenlahdessa, eteläisin
Sokos Helsingissä ja itäisin Herttoniemessä.
Uusimmat ympärivuorokautiset myymälät ovat Alepat
Tapaninkylä ja Riihikallio sekä S-marketit Kivenlahdentie ja Herttoniemi.
– Pääkaupunkiseutu on koko ajan menossa entistä
enemmän ympärivuorokautiseen rytmiin, joten on
luonnollista, että me tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden asioida silloin kun heille parhaiten sopii. Asiakkailta saadaan 24/7 aukioloista pelkästään positiivista
palautetta, Alepa-ketjun aluejohtaja Merja Mustonen
toteaa.

– Päätös 24/7 -aukioloon siirtymisestä tehdään myymälöihin, joiden asukas- ja asiakasmäärät ovat riittävät
ja jotka sijaitsevat liikenteellisesti vilkkaissa paikoissa,
selventää ratkaisuiden taustoja puolestaan S-market-ketjun aluejohtaja Ari Talso.
Kaaren Prismassa ympärivuorokautinen aukiolo otettiin kokeilukäyttöön viime vuoden joulukuussa. Kokeilu
onnistui hyvin ja käytäntöä päätettiin jatkaa.
Alepoissa muutettiin aukioloaikoja myös toukokuussa,
ja nyt kaikki Alepat avaavat ovensa viimeistään klo 6.30.

Vuorotyötä tehdään enemmän ja enemmän. Epäsäännöllisten työaikojen osuus tulee lisääntymään, kun
muuten yhteiskunnan rattaat eivät pyöri. Vuorotyöläisiä kehotetaan huolehtimaan jaksamisestaan tutuin
konstein: syömällä terveellisesti, liikkumalla riittävästi
ja nukkumalla tarpeeksi.
Yötyö kuormittaa työntekijää fyysisesti ja psyykkisesti enemmän kuin päivätyö. Yötyöhön liittyy yleensä pitkäkestoista valvomista, ja vuorokausirytmi voi
häiriintyä. Pitkät yövuorot saattavat lisätä väsymystä
ja heikentää työturvallisuutta.
Yksilölliset erot yötyöhön sopeutumisessa voivat
olla suuria. Kuormittumisen suuruuteen vaikuttavat
yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi muun muassa perhesuhteet ja työmatkaan käytettävä aika.
Selvitettäviä asioita ovat muun muassa peräkkäisten
yövuorojen määrä ja pituus sekä yövuorojen jälkeinen
vapaajakso. Yötyön terveyshaittojen selvittäminen
kuuluu osaksi työterveyshuollon tekemää työpaikkaselvitystä. Yötyötä tekeville on tehtävä terveystarkastukset työnantajan kustannuksella työtä aloitettaessa
ja tämän jälkeen määräajoin.
Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen järjestää työntekijälle mahdollisuus työtehtävien vaihtamiseen tai
siirtää hänet päivätyöhön, jos sillä torjutaan yötyöstä
työntekijän terveydelle aiheutuva vaara. Tarve työtehtävien vaihtamiseen voi olla tilapäinen, esimerkiksi
lääkehoidosta tai raskaudesta johtuva, tai pysyvä.
Työntekijällä ei ole ehdotonta oikeutta vaihtaa
yötyötä päivätyöksi. Kun arvioidaan tarvetta vaihtaa
työtehtäviä, on tarpeen käyttää apuna työterveyshuollon asiantuntemusta.

Palautuminen on a & o
Työajat vaikuttavat vireyden ja unen kautta toimintakykyyn sekä tapaturma-alttiuteen. Fyysinen ja
psyykkinen palautuminen on tärkeää terveyshaittojen
ennaltaehkäisemiseksi. Työterveyslaitoksen tutkimukset osoittavat, että palautumisen onnistuminen on
yhteydessä koettuun terveyteen, sairauspoissaoloihin
ja jopa sydänterveyteen.
Vaikutusmahdollisuus työaikoihin tukee työntekijän
hyvinvointia ja siksi HOK-Elannossa pyritään huomioimaan henkilöstön työvuorotoiveita.
Jokainen voi omilla valinnoillaan ja toiminnallaan
pitää huolta terveydestä ja hyvinvoinnista vuorotyöstä huolimatta. Se vaatii kuitenkin hyvää ajankäytön
suunnittelua.

Vinkkejä palautumiseen:

Palautuminen tapahtuu luonnostaan kun olosuhteet
ovat suotuisat. Järjestä itsellesi tilanteita, joissa palautumiselle on hyvät edellytykset.
Huolehdi tauoista työpäivän aikana
Huolehdi kohtuullisesta työajasta
Huolehdi työ ja vapaa-ajan erottamisesta toisistaan
Huolehdi ravinnosta ja riittävästä liikunnasta
Panosta ystäviin ja iloa tuottaviin ihmissuhteisiin
Huolehdi riittävästä levosta ja hyvästä unen laadusta

Lähde: Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu työsuojelu.fi

HOK-Elannon 24/7 -verkosto:
Helsinki: Herttoniemi, Hämeentie,
Mannerheimintie 102, Mechelininkatu
Vantaa: Lentoasema,
Hyvinkää: Peltokuumolantie
Vantaa: Tapaninkylä
Tuusula: Riihikallio
Helsinki: Sokos Helsinki, Munkkivuori, Herttoniemi
Espoo: Pohjois-Tapiola, Kivenlahdentie

TYÖ

VAPAAAIKA

Helsinki: Kaari Kannelmäki
1. Helsinki
2. Espoo
3. Vantaa
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4. Nurmijärvi
5. Tuusula
6. Kerava

7. Järvenpää
8. Hyvinkää
9. Mäntsälä
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VASTUULLISUUS

Ikärajavalvonnan
toimivuudesta kunniakirja
HOK-Elannolle

Espoon Pakka-toimintaan liittyvän tarjontatyöryhmän
sihteeri Martti Marila Espoon mielenterveys- ja päihdepalveluista luovutti 8.3.2017 HOK-Elannolle kunniakirjan HOK-Elannon myymälöiden henkilökunnan
erityisen vastuullisesta toiminnasta, joka liittyi ikärajavalvottavien tuotteiden ostokokeisiin Espoossa.
Koeostajina toimivat täysi-ikäiset, mutta nuorelta
näyttävät opiskelijat tekivät yhteensä 439 koeostoa
113 myyntipisteessä. Mukana oli kioskeja, huoltoasemia, vähittäismyymälöitä, hypermarketteja sekä Alkon
myymälöitä ja RAY:n pelisaleja.
Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö palkitsi
jo aiemmin Korson aseman S-marketin ja Tikkurilan
S-marketin vastuullisina kaupan toimijoina

Kehitettävää on etenkin
rahapelien valvonnassa
Rahapelit olivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana ostokokeissa. Kokeita tehtiin Veikkauksen
pelisaleissa ja kauppojen yhteydessä olevilla peliautomaateilla. Lisäksi koeostoissa olivat mukana kassoilta
ostettavat Veikkaus Oy:n kuponkipelit ja arvat sekä
Fintoton hevospelit. Rahapelien valvontaa ei voida pitää
riittävällä tasolla, sillä Vantaalla rahapelien iän tarkasti
25 prosenttia myyntipaikoista, Helsingissä 14 prosenttia
ja Espoossa vain 11 prosenttia myyntipaikoista.
Ostokokeet perustuivat valtakunnalliseen Pakkatoimintamalliin, joka on THL:n kehittämä yhteisöllinen
toimintamalli alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi paikallisella tasolla.
Ostokokeiden tuloksia ja ikärajavalvonnan kehittämistä mietitään työryhmissä, joihin osallistuvat kaupunkien, poliisin, aluehallintoviraston sekä vähittäiskaupan ja ravintoloiden edustajat.

Vastuullinen perehdytys kesätyöntekijälle.
HOK-Elanto on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoutuu hyvän kesätyön periaatteisiin, jotka
tekevät kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle että työnantajalle.
Kaikille uusille kesätyöntekijöille on tehty oma perehdytysohjelmansa. Koulutus on toteutettu uudella ja
raikkaalla otteella, nuoria työntekijöitä ajatellen, ja sen
suorittamiseen mobiilisti on nähty erityistä vaivaa. Verkkokoulutus on tehty yhteistyössä S-ryhmän koulutusyhteistyökumppani Jollaksen ja Opteamin kanssa.
– Haluamme ottaa nuoret avoimesti ja lämpimästi
osaksi työyhteisöjämme. Lähiesimiehiltä ja työkavereil-

Taitaja2017 -tapahtumassa
98 000 kävijää
Helsingin Messukeskuksessa 15.-18.5. järjestetty ammatillisen koulutuksen Taitaja2017 -tapahtuma keräsi
kolmen päivän aikana 98 000 kävijää, enimmäkseen
yläkoululaisia nuoria. Vuosittain järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on kannustaa nuoria hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen ja nostaa esiin
huippuosaajia.
HOK-Elanto oli yksi Taitaja 2017 -kilpailun pääyhteistyökumppaneista, ja se teki yhteistyötä kuudessa
lajissa: asiakaspalvelussa ja myynnissä, kauneudenhoidossa, floristiikassa, visuaalisessa myyntityössä, sekä
kokin ja tarjoilijan töissä. Hok-elantolaisia on mukana
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ta toivon nuorille tukea, ohjausta, hyvää perehdytystä
tehtäviin sekä paljon kannustavaa palautetta, henkilöstöjohtaja Antero Levänen haastaa.
HOK-Elanto työllistää 2000 kesätyöntekijää, joista
noin puolet on Tutustu ja tienaa -harjoittelijoi-harjoittelijoi
ta. Kesäharjoittelu on tarkoitettu peruskoululaisille ja lukiolaisille, joilla ei ole
aiempaa vastaavaa harjoittelua alalta.

loppukilpailun suunnittelussa ja tuomaroinnissa.
HOK-Elannon ketjujen tuotteita on mukana
kilpailutehtävissä.
– Meidän ihmiset antoivat tapahtumaan
työpanoksensa, mikä oli iso satsaus. Tarjosimme tapahtumalle myös näkyvyyttä
myymäläverkostossamme sekä monenlaisia
tuotteita kilpailutehtäviin. Kaiken kaikkiaan
erittäin positiivinen kokemus, Taitaja-yhteistyötä HOK-Elannossa koordinoinut henkilöstön kehittämispäällikkö Minnastina Miettinen kertoi.
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V I R E T TÄ
DUUNIIN

V I R E T TÄ
DUUNIIN

Virettä duuniin käynnistyi huhtikuussa. Kevään aikana
vuoden mittaisen valmennusprosessin aloittivat toimiala- ja ketjujohtajat sekä ketjujen keskijohto. Syksyllä
on lähiesimiesten vuoro. Vuosien 2017 ja 2018 aikana
kaikki HOK-Elannon esimiehet osallistuvat Virettä
duuniin -valmennukseen. Henkilöstölle tämä näkyy
esimiestaitojen kasvamisen lisäksi seurantakyselyinä,
joissa työntekijöiltä kerätään palautetta esimiestyöstä
kehittymisen tueksi.

V I R E T TÄ
DUUNIIN

HOK-Elannossa on tehty vuosille 2017-18 työhyvinvoinnin
kehittämisohjelma Virettä Duuniin. Hankeohjelma pohjautuu
strategiseen tavoitteeseen parantaa työtyytyväisyyttä. Painopistealueita ovat esimiesten
ja vastuuhenkilöiden voimavarojen ja osaamisen vahvistaminen ihmisten johtamisessa sekä
työyhteisötaitojen kehittäminen
ja työntekijöiden työkunnon
vahvistaminen työuran eri vaiheissa.

Kaikki mukaan syksyllä
Syksyllä perehdymme koko organisaationa työyhteisötaitoihin verkkovalmennusten avulla. Samalla
vahvistamme toimipaikoissa ergonomiaosaamista
käynnistämällä ergonomialähettiläiden valmennuksen.
Lisäksi tulemme tarjoamaan henkilöstölle nykyisiä ikäryhmäterveystarkastuksia useammin ja aikaisemmin
mahdollisuutta ”katsastaa” oma terveydentila työuran
eri vaiheissa. Lisätietoja ohjelman etenemisestä kerrotaan tulevissa ViP-lehdissä, viikkotiedotteissa sekä
toimipaikkojen palavereissa.

Esimiestaitoja
ja työyhteisötaitoja
Virettä duuniin -kehittämisohjelman toisena painopistealueena ovat työyhteistaidot. Työhyvinvointi syntyy
sujuvasta arjesta ja hyvistä työyhteisötaidoista – kyvystä tehdä töitä yhdessä.
Työyhteisötaidot ovat vuorovaikutus- ja käyttäytymistaitoja – vastuullisuutta ja rakentavuutta suhteessa
esimieheen, työkavereihin ja työhön. Esimies ei saa
työpaikalla tuloksia aikaan yksin, vaan tulokset syntyvät yhteistyössä. Jokainen meistä voi omalta osaltaan
vaikuttaa siihen, miten työyhteisö toimii ja onko töihin
kiva tulla.
Tavoitteena on, että HOK-Elannossa jokainen
työyhteisö ja sen jäsen ymmärtää oman roolinsa ja
vastuunsa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Haastammekin kaikki pohtimaan omia työyhteisötaitojaan
tulevan syksyn aikana mm. Virettä duuniin - yhdessä
onnistutaan -verkkovalmennuksen avulla.

Huom!

Millaiset työyhteisötaidot tekevät sinun mielestäsi työn
tekemisestä mukavaa? Mitä itse voisit tehdä jatkossa näiden
asioiden edistämiseksi?
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Prisman palvelupäälliköt Virettä duuniin -koulutuksessa

Milloin tarvitaan varhaisen
tuen keskustelua?
Työaikaan liittyviä hälytysmerkkejä varhaisen tuen
keskustelulle ovat mm. toistuvat myöhästelyt työvuoroista ja toistuvat lyhyet tai pitkät sairauspoissaolot.
Työsuoritukseen liittyviä hälytysmerkkejä ovat mm.
jos työntekijän työsuoritus tai laatu heikkenee merkittävästi aikaisempaan verrattuna tai työntekijän
saama asiakaspalaute on huonoa. Muut hälytysmerkit
liittyvät lähinnä työntekijän käytöksen muuttumiseen
työyhteisössä aikaisempaan verrattuna. Hälytysmerkkien takana voi olla monenlaisia esimerkiksi työntekijän terveyteen, yksityiselämän haasteisiin tai työmotivaatioon liittyviä tekijöitä, joihin on löydettävissä
ratkaisuja.

Katse eteenpäin!

T TÄ
NIIN

V I R E T TÄ
DUUNIIN
Varhainen tuki on välittämistä
ja ennakointia
Työ ja tekijä eivät aina kohtaa ja siihen voi olla monia syitä. Mitä varhemmin tilanne otetaan työpaikalla
avoimesti keskusteluun, sen useampia ratkaisuvaihtoehtoja löytyy. Esimiehet ovat tärkeässä roolissa
havaitsemassa, tarttumassa tilanteisiin ja etsimässä
ratkaisuja. On hyvä muistaa myös se, että meillä kaikilla on velvollisuus ottaa esille itseä kuormittavat asiat
tai havaitsemamme huoli työkaverista.
Esimiestyötä tukee HOK-Elannon malli varhaisesta
välittämisestä, jossa on määritelty varhaisen tuen
keskustelulle ns. hälytysmerkit ja toimintatavat sekä
eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Varhaisen
välittämisen malli on rakennettu yhteistyössä työnantajan, työsuojelun ja työterveyden kanssa.

Varhaisen tuen keskustelu käydään työntekijän ja
esimiehen välillä. Tarvittaessa voidaan yhdessä sopia
kolmannen osapuolen osallistumisesta, esimerkiksi
työntekijän valitsema tukihenkilö. Keskustelulla etsitään yhdessä parhaita ratkaisuja sekä työkyvyn että
sujuvan työnteon turvaamiseksi. Keskustelun painopiste on siinä, kuinka jatketaan eteenpäin. Vaikeista
asioista puhuminen ei ole helppoa ja sen takia myös
esimiesten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen panostetaan Virettä duuniin -kehittämisohjelmassa.

V I R E T TÄ
DUUNIIN

Yhteydenpito sairauspoissaolon aikana ja työhön
paluun tukeminen
Varhaisen tuen periaatteisiin kuuluu yhteydenpito
sairauspoissaolojen aikana. Työntekijästä välitetään
ja hän on edelleen osa työyhteisöä. Sairauslomien
pitkittyessä sekä työterveyshuolto että esimies pitävät yhteyttä työntekijään. Työterveyshuolto seuraa terveydentilaa ja hoidon toteutumista. Esimies
kertoo työpaikan kuulumisia ja tiedustelee toipumisen
etenemistä työhön paluun suunnittelemiseksi. Jos
työntekijän työkyky ei ole täysin palautunut hänen
palatessaan työhön, pyritään hänen työtehtäviään
muokkaamaan työhön paluun helpottamiseksi määräaikaisesti. Työnmukautuksista sovitaan yhdessä työntekijän, työterveyden ja työnantajan kanssa ennen
työhön paluuta.
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Johtam
Uskallan, arvostan, toteutan

S-ryhmässä on luotu osuuskauppojen ja SOK:n yhteistyönä Johtamislupaukset. Näillä halutaan sanoittaa
sitä, minkälaista esimiestyötä S-ryhmässä tavoitellaan
ja halutaan vahvistaa.
Tuoreet Johtamislupaukset vahvistavat HOK-Elannon Virettä Duuniin -hankkeen kautta vahvistettavaa
esimiestyön ja johtamisen suuntaa. Lupausten yläotsikoita on kolme: uskallan, arvostan ja toteutan.

Lupaukset sisältävät esimerkiksi
tällaisia asioita:
Uskallan: Näytän suunnan ja asetan selkeät tavoitteet
ja Käyn avointa keskustelua sekä onnistumisten että
epäonnistumisten hetkellä.

Varhaisen tuen keskustelu- ja valmistautumislomakkeet sekä lisätietoja varhaisen välittämisen mallista löytyy Sintrasta
polulta:
OSUUSKAUPAT > HOK-ELANTO >
LOMAKKEET, LOGOT >
HENKILÖSTÖASIAT, PALKAT,
KÄYTTÖOIKEUDET

tai hakusanalla varhainen tuki, varhainen
välittäminen

Arvostan: Kunnioitan toisia ja Huolehdin hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Toteutan: Olen läsnä ja energisoin arjessa ja Vaadin
itseltäni ja muilta.

Arvojemme mukaista
toimintaa, kannamme
vastuuta ihmisistä.

Keskustelua ja vuorovaikutusta esimiehen ja
työntekijän välillä.

Työyhteisön jäsenten vastuu
toistensa hyvinvoinnista
ja henkilön vastuu omasta
hyvinvoinnista.

VARHAISEN TUEN
PERIAATTEET
Oikeudenmukaista ja tasavertaista
kohtelua, joka parantaa työpaikan
ilmapiiriä. Toimiessaan hyvin se
parantaa työmotivaatiota ja
sitoutumista työhön.

Esimiestyöhön kuuluva
vastuu ja työturvallisuuslain
mukainen velvollisuus.

Yhteistyöllä pidämme henkilöstön työkykyisenä ja
vahvistamme työhyvinvointia!
Virettä duuniinne ja hyvää kesää.
Marja Kuusisto, työhyvinvointipäällikkö
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HOK-ELANTOON
EETTISTÄ
OSAAMISTA
NAMIBIASTA
HOK-Elanto on viime vuosina
satsannut merkittävästi eettisen kulttuurin vahvistamiseen. Sisäinen tarkastus toimii hyvän eettisen toiminnan
puolestapuhujana ja oman
työnsä kautta tukee yrityksen eettisen kulttuurin kehittymistä. Osana HOK-Elannon
eettisen kulttuurin kehittämistyötä sisäisen tarkastuksen johtaja Pirjo Tarkkanen
osallistui keväällä Juuriharja
Consulting Groupin järjestämään eettisen johtamisen
valmennukseen.

Valmennuksen loppuosassa keskellä Namibian aavikkoa ja ilman netti- ja puhelinyhteyksiä pureskeltiin ja
purettiin valmennuksen alkuosan aikana saatua rakennusmateriaalia.
Ajatus kulki vapaana auringon laskiessa horisonttiin
punaisten hiekkadyynien taa. Palautteita jäsennettiin
erilaisten työkalujen ja viitekehysten avulla, jolloin
myös uusille oivalluksille tuli tilaa. Tiiviissä ryhmässä
kaikki coachasivat jatkuvasti ja väsymättä toistaan.
-Aivan huikea kokemus, josta ammennan ja jaan oppeja arjessa.
Jutun lähteenä on käytetty myös Juuriharjan blogia
juuriharja.fi/blogi/

Yllätyksiä ja epävarmuutta

Operaatio Juuriharja on 2,5 viikkoa kestävä valmennus, joka haastaa osallistujan sukeltamaan syvälle tutkimaan omaa arvopohjaansa ja johtajuuttaan. Valmennus toteutettiin pienen ryhmän matkana Namibiaan,
jossa opiskelu tapahtui työskentelemällä yhdessä
paikallisten kanssa kahdella rakennustyömaalla Namibian pääkaupungin slummialueella. Toisella työmaalla
rakennettiin perheelle kahta lisähuonetta ja toisella
työmaalla päiväkodille lisäkerrosta. Valmennusryhmästä kukin vuorollaan toimi työmaan johtajana.

Miksi Namibiassa?
- Todella kaukana ja täysin erilaisessa kulttuurissa ja
ympäristössä, epävarmuudessa ja yllätysten keskellä
johtamassa toimintaa ja tekemässä työtä, jota et osaa,
on ihminen johtamistilanteissa paljaimmillaan - täysin
irti totutusta, omista rutiineista ja tavoista, joihin voisi
tukeutua, Pirjo Tarkkanen kertaa kokemuksen ydintä.
- Oman haasteensa toi työskentely paahtavan auringon alla, jolloin ryhmän työhyvinvoinnista huolehti
huolehtiminen oli ensiarvoista. Riskinä oli, että päivän johtajat
unohtivat itsensä, jolloin ryhmävastuu nousi arvoon
arvaamattomaan.
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Eväitä eettiseen arkeen

Suurimmat opettajat vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa olivat yllätyksellisyys ja epävarmuus. Joka
päivä tapahtui jotain odottamatonta, mikä aiheutti
suunnitelmien muuttamisen ja uusien ratkaisujen
etsimisen ja laittoi päätöksenteko- ja johtamistaidot
koetukselle.
Päivän päätteeksi illan viiletessä pidetyissä palautepalavereissa jokainen ryhmän jäsen antoi päivän
toiminnasta palautetta jokaiselle. Palautesessiot olivat
myös hämmentäviä – miten lyhyessä ajassa pystyy toisesta poimimaan olennaisen ja pureutumaan
syvälle kunkin johtamisotteeseen. Luottamus ryhmän
jäsenten ja kahden psykologivalmentajan kesken
syväluotaaviin ja rakentaviin keskusteluihin syntyi
hämmästyttävän nopeasti ja oli parasta antia valmennuksessa.

Arvovalintoja ja eettistä
pohdintaa
Eettisen johtamisen valmennuksessa tarkoituksena
oli pyrkiä kehittämään osallistujien kykyä tunnistaa ja
huomioida erilaisia johtamistilanteeseen vaikuttavia
seikkoja, arvovalintoja ja eettisiä ongelmakohtia; kykyä hakea vaihtoehtoja ja miettiä eri ratkaisujen seurauksia eri kanteilta; kykyä tehdä päätöksiä linjakkaasti arvoille uskollisena sekä rohkeutta toimia arvojen
mukaisesti käytännön tilanteissa muita kannustaen.
- Paikallisten yhteisöllisyys, välittömyys ja kiitollisuus saamastaan avusta oli sykähdyttävää. Välillä
tunteet olivat pinnalla niin iloisissa merkeissä kuin
haikeammissakin hetkissä, erityisesti, kun tuli jäähyväisten aika.
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Meidän
Maailman suurin Alepa

Kimchille kumppania
etsimässä
Keskuskadun Stone’s -ravintolan kabinetissa vietettiin
torstaina 20.4. hieman erikoisempaa iltapuhdetta.
Paikalle oli kokoontunut yhdeksän olutharrastajaa,
tehtävänään suunnitella täydellinen olut syksyllä kuukauden hampurilaiseksi nousevalle korealaisvaikutteiselle kimchi-burgerille. Raati oli Stone’sin asiakkaita,
jotka oli valikoitu kilpailun perusteella.
Illan ohjelmaan kuului olut-tastingin ohella myös
olutasiantuntija ja –bloggari Anikon pienoisluento
olutkulttuurista, sekä oluen ja ruoan yhdistämisestä.
- Tämä lienee ensimmäinen kerta, kun tuotekehitystä tehdään yhden tietyn annoksen perusteella, ja jo
siksi oli ilo tulla kutsutuksi mukaan projektiin, Aniko
kertoo. Ihmiset haluavat olla mukana tarinoissa, joita
tuotteista ravintolassa kertovat, joten asiakkaiden
osallistaminen esimerkiksi pienoluiden suunnitteluun
on tulevaisuutta.
Kasvaviksi trendeiksi Aniko nostaa IPA- ja saison-oluet, sekä hapanoluet, jotka saattavat miellyttää
myös niitä, jotka eivät perinteisen lagerin ystäviä ole.
- Kesällä vietetään aikaa paljon
grillin äärellä, ja sinne sopii mainiosti vaikka ribsit ja jenkki-IPA,
tai esimerkiksi grillatut kasvikset
itämaiseen tapaan ja vaalea vehnäolut, Aniko vinkkaa.
Stone’sin kimchi-burgerille suunniteltavan erikoisoluen toteuttaa
Nokian panimo, joka on toiminut
ravintolan olut-toimittajana jo
pitkään. Pienten oluterien tekeminen ei ole panimolle peruskauraa,
mutta noin kerran kuussa tehdään
ravintoloille omia oluita, toimitusjohtaja Matti Heikkilä kertoo.
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- Suomalainen oluthylly on muuttunut suunnattomasti muutaman vuoden sisällä. Iloinen asia on
se, että se on tapahtunut hyvin pitkälle kotimaisten
toimijoiden ansiosta, Heikkilä ihastelee. Suomesta on
saatavilla nykyisin niin monenlaista olutta, että ainoa
tapa päästä markkinoille, on yksinkertaisesti tehdä
niin hyvä olut, että asiakkaat rakastuvat siihen.
Kimchi-burgerille suunniteltu olut saa alkunsa Nokialla elokuun alussa, ja sitä on saatavilla Stone’sista syysja lokakuun ajan niin pitkään kuin varastot riittävät.

Torstaina 18.5. avattiin Suomen suurin Alepa Kellokoskelle. Myyntialue on kooltaan Alepa-mittakaavassa
massiivinen 666 m2, joka sivuaa jo pienimpien S-market-myymälöiden kokoa.
Kellokosken Alepassa kaikki kalusteet pullokonetta
lukuun ottamatta ovat uusia, ja erityisominaisuuksina
löytyy esimerkiksi paistopiste, Kaffekulma, pelikoneita
ja hevi-osastolla vinot massapöydät, jollaisia ei ole ennen nähty Alepa-myymälöissä. Hyllystä löytyy myös
Alepalle epätyypillisempiä tuoteryhmiä, kuten lelut,
grillaus ja autonhuolto.
Kellokosken Alepa on pitkä etsinnän tulos, sillä
alueelta on jo useiden vuosien ajan haettu sopivaa
liiketilaa. Myymälää pyöritetään yhdeksän hengen
tiimillä, myymäläpäällikkönä toimii Heidi Koskiranta.

Terveystalo ja Diacor
yhdistyvät - mikä muuttuu?
Terveystalo ja Diacor yhdistyvät, ja Diacorin lääkärikeskukset ovat kesäkuusta alkaen Terveystaloja.
Oma nimetty työterveysasema pysyy ennallaan,
ainoastaan Diacor-nimi vaihtuu Terveystaloksi.
Myös tuttu hoitohenkilökunta löytyy jatkossa
samoilta asemilta kuin nytkin.
Työterveyshuollon piirissä olevien työntekijöidemme
perustiedot (nimi, osoite jne.) on siirretty Diacorin
järjestelmästä Terveystalon järjestelmään. Potilastiedot siirretään syksyyn mennessä. Näiden osalta ei itse
tarvitse tehdä mitään.

Potilastietojesi näkyminen
Sinä päätät potilastietojesi näkymisestä. Tähän kysytään lupaa vastaanottokäyntien yhteydessä. Kyse on
siitä, kenelle Terveystalon lääkäreille ja muille ammattilaisille tiedot näkyvät: kaikki tiedot kaikille sinua hoitaville, vai suppeammin työterveyshuollon tiedot vain
työterveystiimin ammattilaisille ja yksityiskäyntien
tiedot vain tiedon kirjanneelle ammattilaiselle? Kysy
tarkemmin paikan päällä, kun asia tulee vastaan.

Yhteystietoihin hienosäätöä

Kyösti Lainio, Hanna-Kaisa Tasanen, Arja Julkunen ja
Heidi Koskiranta

KELLOKOSKI

HOK-Elannolle nimetty hoitohenkilöstö pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Diacorin henkilöstön sähköpostiosoitteet vaihtuvat kesäkuun aikana. Kaikissa
työterveysasioissa soitetaan jatkossa hok-elantolaisille
varattuun palvelunumeroon 030 633 9505. Toistaiseksi rinnalla toimii myös Diacorin tähänastinen numero
09 7750 7797. Puhelut ovat maksullisia. Ruuhkahetkinä voi tallentaa takaisinsoittopyynnön, tätä kannattaa
käyttää.

Kattava päivystys
Palvelunumerossa vastaa työterveys- tai sairaanhoitaja arkisin 6.30-20.30, lauantaisin 7-15, sunnuntaisin ja
arkipyhinä 9-16. Hoidon tarpeen arviointi, ajanvaraus
ja kuluvan päivän poissaolon myöntäminen toimivat
kuten tähänkin asti.
Netistä ja Terveystalon yleisestä ajanvarauksesta
voi varata vain yksityiskäyntejä (maksetaan itse /
mahdollinen sairauskassan korvaus), nämä ovat avoinna aina. DiacorPlus -mobiilipalvelun tilalle tulee Oma
Terveys 24/7 -palvelu.

Huom!

Muutos ei vaikuta Järvenpään, Jokelan, Keravan
ja Tuusulan toimipaikkoihin, koska niiden työterveyshuollosta vastaa edelleen Lääkärikeskus
Aava.
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Tässä vastauksia muutamiin kesään ja lomaan
liittyviin kysymyksiin:

Vuosiloman siirto sairaustapauksessa
Karenssi palasi vuosiloman aikana alkavaan sairauslomaan 1.4.2016 alkaen. 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.

Loma siirtyy seuraavin edellytyksin:
Työntekijä ilmoittaa viipymättä sairastumisestaan
esimiehelleen (tai tämän sovitulle sijaiselle)
puhelimitse.
Työntekijä pyytää loman osan siirtoa samalla kuin
ilmoittaa sairastumisesta.
Työkyvyttömyys johtuu sairaudesta, tapaturmasta
tai synnytyksestä, jonka ajalta työnantajalla on
normaalisti palkanmaksuvelvollisuus.
Työntekijä toimittaa viipymättä lääkärintodistuksen
työkyvyttömyydestä esimiehelleen. Hoitajan kirjoittama todistus ei riitä.
Lääkärintodistuksen lähettäminen ei siis riitä loman
siirtämiseen, vaan siirto edellyttää puhelua esimiehelle 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
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aiheuttanut sairasloman tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.
Ulkomailla kirjoitetut sairaslomatodistukset pitää
pyytää englannin kielellä. Lääkärintodistuksessa pitää
vähintään olla diagnoosi, työkyvyttömyysaika ja lääkärin yksilöintitiedot.
Loman siirryttyä (mahdollisen karenssin jälkeen)
työntekijä on sairauden ajan sairauslomalla. Sairaudesta riippumatta loma jatkuu ja päättyy alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Työnantaja päättää työntekijää kuultuaan siirrettävän loman ajankohdasta. Jos
siirrettäviin lomapäiviin sisältyy lauantai, se on myös
siirretyssä lomassa.
Siirtynyt kesäloma on annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos loman
antaminen näin ei ole mahdollista, siirretty kesäloma
voidaan antaa saman kalenterivuoden aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Kesätyöntekijöiden työterveyshuolto
HOK-Elannon uudet työntekijät tulevat normaalisti kaikkien työterveyshuoltoon kuuluvien palvelujen piiriin työhöntulotarkastuksen jälkeen, kun työsuhde on alkanut.
Poikkeuksena tähän ovat kesä- ja muut kausityöntekijät. Valtaosalle heistä ei tehdä tavanomaista työhöntulotarkastusta, eivätkä he ole kaikkien sairaanhoidon
palvelujen piirissä. He voivat kuitenkin äkillisissä sairaustapauksissa saada työterveysasemalta poissaolotodistuksen, ensihoidon ja ohjeet. Kausityöntekijöiksi
katsotaan tässä korkeintaan neljän (4) kuukauden
työsuhteissa työskentelevät kesä-, joulu- ja vastaavat
kausityöntekijät.
Palvelutorimyyjän, salaattibaarin tuotteita käsittelevän työntekijän, kokin tai kahvilatyöntekijän tehtäviin
hakijoille tehdään tavanomainen työhöntulotarkastus, vaikka kyseessä on lyhytaikainen kausityö. Muille
kausityön hakijoille sitä ei tehdä. Kaikkien kohdalla
on kuitenkin muistettava lakisääteiset tarkastukset, jos työtehtävä niitä edellyttää:
tällaisia ovat esimerkiksi yötyötarkastus
ja salmonellaviljely.
Kun työsuhde on solmittu, myös
kausityöntekijät ovat lakisääteisen,
ehkäisevän työterveyshuollon
piirissä. Sen sijaan sairaanhoidon
palveluja he voivat käyttää vain
äkillisissä sairaustapauksissa
(puhelinpalvelu, poissaolotodistus, ensihoito ja kotihoito-ohjeet). Jos kausityöntekijän
tarvitsee mennä vastaanotolle,

aika varataan hoitajalle.
Ajanvaraus tehdään aina
soittamalla hok-elantolai
hok-elantolaisille sovittuun numeroon,
joka löytyy henkilökunnan
ilmoitustaululta. Työtapatur
Työtapaturman sattuessa kesätyöntekijät
noudattavat samaa ohjetta kuin
muukin henkilökunta.

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 ja lomaraha vähittäiskaupassa ja ravintolatoimialalla

ATENEUM-TAIDEMENU • 1.6.–24.9.2017

ALVAR AALTO
TAIDE JA MODERNI MUOTO

Taidetta on katettu,
olkaa hyvä!
Ateneum-Taidemenu on Ateneumin taidemuseon ja
HOK-Elannon ravintoloiden tarjoama kokonaisvaltainen maku- ja kulttuurielämys. Se sisältää runsaan
menun ravintolassa sekä pääsylipun Ateneumiin.
Jokaisella ravintolalla on oma uniikki Taidemenunsa.
Inspiraationsa ne ovat saaneet Ateneumin Alvar Aalto
– taide ja moderni muoto -näyttelystä.
Taidemenu on saatavilla Belgestä, Casa Largosta,
Kaarnasta, Keskuskadun La Famigliasta, Raffaellosta
ja Salvesta. Voit nauttia menun joko ennen näyttelyä
tai sen jälkeen.
Pääsylipun Ateneumiin saat ravintolasta. Tervetuloa
nauttimaan vaikuttavasta ja maistuvasta kulttuurielämyksestä kaikilla aisteilla!

Lomapalkkaa ei makseta ennen lomalle jäämistä, vaan
kyseisen palkanmaksujakson normaalina palkkapäivänä.
Kesälomaraha maksetaan 15.6. riippumatta loman
varsinaisesta ajankohdasta. Lomarahaa ei makseta
hoitovapaalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai
armeijassa oleville. Heille lomaraha maksetaan ensimmäisessä palkanmaksussa työhön paluun jälkeen.

Lomapalkka ja lomaraha konttorilla
Konttorilla sekä lomaraha että lomapalkka maksetaan
kesäloman osalta 15.6. riippumatta siitä, milloin loma
pidetään. Lomarahaa ei makseta hoitovapaalla, opintovapaalla, vuorotteluvapaalla tai armeijassa oleville.
Heille lomaraha maksetaan ensimmäisessä palkanmaksussa työhön paluun jälkeen.

Hyvää kesää kaikille!
Henkilöstötoiminnot

Aino ja Alvar Aalto, 1940. Alvar
Aalto -museo. Kuva: Herbert Matter.
ALVAR AALTO:
JAKKARA 60, 1933.
copyright: Vitra Design Museum.
Kuva: Jürgen Hans

ALVAR AALTO:
NOJATUOLI 41 ”PAIMIO”, 1932.
copyright: Vitra Design
Museum. Kuva: Jürgen Hans.

Alvar Aalto –Taide ja moderni muoto

Alvar Aalto (1898–1976) on Suomen tunnetuin arkkitehti
ja muotoilija. Hän oli modernismin keskeisimpiä vaikuttajia ja täysiverinen kosmopoliitti maailmanlaajuisine
verkostoineen.
Alvar Aalto – taide ja moderni muoto on retrospektiivinen
näyttely, joka esittelee Aallon elämää ja tuotantoa 1920luvulta 1970-luvulle. Näyttelyssä ovat mukana Aallon
tärkeimmät rakennukset Viipurin kirjastosta Finlandiataloon sekä tunnetuimmat huonekalut ja esineet, kuten
kaikkien tuntemat Paimio-tuolit ja Savoy-maljakot
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SOMESSA

VENN avattu Mikonkadulle
Tiistaina 25.4. Mikonkatu 4:seen avautui uusi ravintola
VENN, sosiaalisesti vaurasta elämää viettävien ihmisten uusi kohtauspaikka.
VENNin valikoimista löydät viehkeitä viinejä ja kutkuttavia cocktaileja. Pääpaino juomavalikoimassa on
viineissä, vaikka VENN ei olekaan mikään perinteinen
viinibaari. Juoman lisäksi ravintolasta saa myös ruokaa, ei kuitenkaan alku-, pää- ja jälkiruokatyyliin, vaan
annokset on suunniteltu helposti jaettaviksi ystävien
kesken. Herkkunälkään helpotusta tuo irtokarkkipiste,
josta asiakas saa itse valita omat lempi-irtokarkkinsa.
Joka keskiviikko VENNissä on VENNsday klo 17- 20,
jolloin erityisesti kannattaa poiketa nauttimaan viinistä hyvässä seurassa after work -etuineen.

SAA SUOSITELLA!

Uusi hok-elantolainen tapa
näkyä sosiaalisessa mediassa
tiivistyy selkeään ydinviestiin:
Saa suositella! Koko S-ryhmän tasolla viestintä elää
vahvaa murroskautta, ja myös
yhteiset pelisäännöt kaipasivat
päivitystä.

Sports Academy muutti
Citykäytävään

Korona muutti Prismakeskukseen

Otimme sadan metrin spurtin Citykäytävän puolelle,
Keskuskatu 6:een. Tarjolla on reilusti näyttöjä, verratonta urheilujuhlan tuntua ja mahtava meininki.
Ruokalistalla on edelleen todellisia klassikoita mutta
myös uusia tulokkaita, joihin kannattaa tehdä tuttavuutta: muun muassa raikkaita bowleja, herkullisia
pizzoja ja tacoja sekä tietenkin burgereita. Lounasta
tarjotaan kaikkina arkipäivinä kello 11-14.

Järvenpään Koronan muutti Rosso Järvenpäältä vapautuviin tiloihin ja avasi ovensa uudessa osoitteessa
31.3.2017.
– Asiakkaat ja henkilökunta tekevät ravintolan, eivät
seinät tai sijainti. Uskon vahvasti, että Koronan asiakkaat löytävät meidät uudesta paikasta ja tunnelma
säilyy ennallaan, Koronan ravintolapäällikkö Kirsi Elk
arvioi.
Prisma-keskuksessa jatkavat Koronan lisäksi myös
Coffee House ja Hesburger varmistamassa monipuolista ravintolatarjontaa.

Ison omenan
ravintolamaailmassa
uudistuksia

PARHAAT SYÖTÖT LÖYTYVÄT

SPORTIN
RUOKALISTALTA!
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Kaksikymmentä vuotta täyttävä Coffee House -kahvilaketju uudistaa kaikki kahvilansa tänä ja ensi vuonna. Ensimmäinen uudistettu Coffee House avautui
Espoon Ison Omenan M.E.E.T.-ravintolamaailmaan.
Coffee Housessa panostetaan entistäkin kodikkaampaan fiilikseen.
-Toteutamme ajatusta ’our house is your house’.
Emme kiirehdi asiakkaiden puolesta – läppärikansa
on tervetullutta uppoutumaan työhönsä. Ohi kulkiessamme kysäisemme, maistuisiko santsikuppi kahvia,
Coffee Housen ketjupäällikkö Minna Vainio kuvailee.
Rosso Iso Omenassa intohimona on iloinen yhdessäolo ja täydellinen pizzanautinto. Ravintolan sisustus
on päivitetty kohti tämän päivän Italiaa, se on runsasta ja maanläheistä, joka kutsuu istumaan pöytään ja
nauttimaan kiireettömästä yhdessäolosta.

– Meillä HOK-Elannossa on jo pitkään puhuttu verkon
pelisäännöistä, some-etiketistä sekä henkilökunnan some-presenssistä. Ohjeet ovat usein olleet puuduttavan
pitkiä, ja niiden sanoma on ollut hyvin selkeä – älä puhu
työasioista verkossa, älä someta & älä osallistu. Nyt
suunta on käännetty, toteaa Iiro Isoaho, HOK-Elannon
sosiaalisen median asiantuntija.

Arkijärki kädessä
Tärkeintä on pitää arkijärki mukana. Somessa pätevät
ihan samat työelämän säännöt kuin työpaikallakin.
Asiakkaita, omaa työnantajaa, työyhteisöä ja kilpailijoita pitää kohdella kunnioituksella eikä työsalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja saa jakaa julkisesti.
– Tuo arkijärki on hyvä pitää mielessä, ei kuvata esimerkiksi takatiloja tai someteta niin että oma työnteko häiriintyisi. Omalta esimieheltä kannattaa kysäistä,
jos joku asiaan liittyvä kohta askarruttaa, Iiro toteaa.
HOK-Elanto haluaa olla paras työpaikka ja tarjota
parasta palvelua. Jos koet, että olemme tällä matkalla
jo riittävän pitkällä, viestimme on yksinkertainen:
saa suositella!
– Uusi hok-elantolainen tapa somettaa on selkeä ja
napakka paketti, nämä yhteiset toimintatavat on käyty läpi kaikille hok-elantolaisille aina toimitusjohtajasta
kesätyöntekijöihin. Aiheesta on tehty myös video, käy
vilkaisemassa! http://bit.ly/2sly3WV

Rohkeutta, asennetta, tyyliä
Hok-elantolainen tapa somettaa tiivistyy kolmeen
asiaan, rohkeuteen, asenteeseen sekä tyyliin.
– Somessa saa käydä keskustelua omasta työstä, ja
omaan työhön liittyviä asioita saa siellä jakaa. Muista
laittaa persoonaa peliin, kerro asioista rohkeasti omalla tyylilläsi! Vältä turhaa korporaatiojargonia! Käytä
niitä kanavia jotka koet omaksesi, onpa se sitten
kuva-, teksti- tai videopohjainen palvelu.

Aitoa intoa ja
vuorovaikutusta
Iiro kehottaa innostamaan innostumalla – eli kertomaan asioista, joiden aiheen tunnet hyvin ja joista olet
innoissasi! Luo ja jaa sisältöjä joita haluaisit itsekin
lukea.
– Maailmaan mahtuu mielipiteitä, eikä somen tarkoituksena ole voittaa keskusteluita tai käännyttää muita.
On tärkeää kuunnella toisia, tuoda oma näkökantansa
esiin ja päästä aitoon vuorovaikutukseen.
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Filippiiniläiskokit toivotettiin
lämpimästi tervetulleiksi

Pitkään odotettu uusi ryhmä filipiiniläiskokkeja
pääsi tutustumaan Zetorissa 22.5. uusien
työpaikkojensa henkilöstöön ja johtajistoon
illallisen merkeissä. Tarjolla oli kattaus suomalaisia
klassikkoruokia aina lohesta leipäjuustoon,
savuporoa unohtamatta.

Raffaellon terassikausi avattiin

Varma kesän merkki – Mummotunnelin avajaiset – kokosi taas kaupungin kerman näkymään ja
näkemään tuttuja toukokuun 18. päivän viileänä iltana. Tunnelma lämmitti!

Tapiolaan nousi uusi Ässäkenttä tiistaina 30. toukokuuta.
Kenttä sijaitsee Vindängen skolan pihalla, ja kentän
järjestysnumero on 65. HOK-Elannon alueella nyt avattava
kenttä on viides.

150-vuotias Kappeli sai Rotisseurs-kilven

Helsingin maamerkkeihin kuuluvalle ravintola Kappelille luovutettiin Chaine de Rotisseurs
-kilpi 8. kesäkuuta. Ravintolajohtaja Santeri Uusitalo ja keittiömestari Tapio Kyllönen
saivat Paistinkääntäjien käädyt huhtikuussa.
Ravintolalle myönnetty Paistinkääntäjät ry:n Chaine de Rotisseurs -kilpi on järjestön
korkein tunnustus. Kappeli on kautta aikain 11. helsinkiläisravintola, jolle tunnutus
myönnetään.
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Kirjanjulkkarit
Salvessa

Legendaarisen ravintola
Salven 120-vuotinen historia
on nyt pakattu yksiin
kansiin. Tietokirjailija Sakari
Nupposen kirjoittaman
teoksen julkistusta juhlistettiin
Salvessa maanantaina 24.4.
Noin viidenkymmen hengen
kutsuvierasjoukkoa hellittiin
lohikeiton lisäksi, kuten
jo arvata saattaa, Salven
silakoilla.

Rafu eläkkeelle

Tiedotuspäällikkö Ralf Nyberg
jäi hyvin ansaituille eläkepäiville
vapun alla yli 40 vuoden Elantoja HOK-Elanto -työuran jälkeen.
ViP-lehden ja HOK-Elannon
Yhteishyvän päätoimittajana sekä
ikiteekkarina tunnetun Rafun
läksiäisiä vietettiin konttorilla
vapputunnelmissa.

ALEPA

Ville Karvonen on nimitetty Alepa Katajanokan
myymäläpäälliköksi. Ville on aiemmin toiminut
myymäläpäällikkönä Alepa Munkkiniemessä.
Topi Koskinen on nimitetty Alepa Munkkiniemen
myymäläpäälliköksi. Topi on aiemmin toiminut Alepa
Lehtisaaren myymäläpäällikkönä.
Carmen Osanen-Posio on nimitetty Alepa Lehtisaaren
myymäläpäälliköksi. Carmen on aiemmin toiminut Alepa
Pajamäen myymäläpäällikkönä.
Minna Tanninen-Tonttila on nimitetty Alepa
Jätkäsaaren myymäläpäälliköksi. Minna on aiemmin
toiminut Alepa Maunulan myymäläpäällikkönä.
Päivi Vesanterä on nimitetty myymäläpäälliköksi
Alepa Maunulaan. Päivi on aiemmin toiminut
myymäläpäällikkönä Alepa Mellunmäessä.
Mira Pulkkinen on nimitetty Alepa Viikin
myymäläpäälliköksi. Mira palaa perhevapaalta
toimittuaan sitä ennen Alepa Töölöntorin
myymäläpäällikkönä.
Anne Saari on nimitetty Alepa Viiskulman
myymäläpäälliköksi. Anne on aiemmin toiminut Alepa
Päiväkummun myymäläpäällikkönä.
Paula Mulo on nimitetty Alepa Päiväkummun
myymäläpäälliköksi. Paula on aiemmin toiminut
S-market Pohjois- Tapiolan apualispäällikkönä.

S-MARKET

Petri Palomaa on nimitetty S-market Malminmäen
vt- marketpäälliköksi. Petri on aiemmin toiminut
S-market Oulunkylän apulaispäällikkönä ja on
valmistunut HOK-Elannon S-market-ketjun
päällikkövalmennuksesta(HESP).
Markus Nokio on nimitetty S-market Ruoholahden
marketpäälliköksi. Markus on aiemmin toiminut Alepa
Katajanokan myymäläpäällikkönä.
Tuomas Nousiainen on nimitetty S-market Vallilan
marketpäälliköksi. Tuomas on aiemmin toiminut
S-market Lauttasaaren marketpäällikkönä.
Mika Koskinen on nimitetty S-market Lauttasaaren
marketpäälliköksi. Mika on aiemmin toiminut S-market
Vallilan marketpäällikkönä.
Minna Aravirta on nimitetty S-market Columbuksen
marketpäälliköksi. Minna on aiemmin toiminut S-market
Meri-Rastilan marketpäällikkönä.

ABC

Alepa kaupunkipyörät
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Perjantaina 5. toukokuuta vietettiin Narinkkatorilla kaupunkipyöräkauden avajaistapahtumaa.
Pääesiintyjänä olleen Stigin keikan loppupuolella kuultiin ensiesitys Alepan kampanjaa varten
tuotetusta kappaleesta Polje vaan.

Marko Pärepalo on nimitetty kenttäpäälliköksi
päävastuualueenaan asemanhoidon toteutus ja
liikepaikkaprojektit. Marko on aiemmin toiminut
HOK-Elannon ABC-ketjussa asemanhoitajana.
Lotta Hoffrén on nimitetty kenttäpäälliköksi
päävastuualueenaan asiakaspalauteprosessin toteutus
ja sisäinen tiedottaminen. Lotta on aiemmin toiminut
HOK-Elannon ABC-ketjussa palveluvastaavana.
Marko Lahikainen on nimitetty myyntipäälliköksi
päävastuualueenaan B2C/B2B myynnin kasvattaminen
ja jälleenmyyjät. Marko on aiemmin toiminut mm.
yrittäjänä sekä HOK-Elannossa yritysmyyntipäällikkönä.

SOKOS / EMOTION

Elina Vaalto on nimitetty Emotion Iso Omenan
myymäläpäälliköksi. Elina on aikaisemmin toiminut
Sokos Helsingin kauneuden apulaismyyntipäällikkönä ja
Iso Omenan apulaismyymäläpäällikkönä.

RAVINTOLATOIMIALA

Liina Liehunen on nimitetty Coffee House Hakaniemen
ravintolapäälliköksi. Liina on aiemmin toiminut samassa
yksikössä vt. ravintolapäällikkönä.
Sampsa Härkönen on nimitetty William K. Sellon
ravintolapäälliköksi. Sampsa on aiemmin toiminut
samassa yksikössä vt. ravintolapäällikkönä.
Nina Mellanen on nimitetty Rosso Keravan
ravintolapäälliköksi. Nina on aiemmin toiminut Jyvänen
Martinlaakson ravintolapäällikkönä.
Päivi Korhonen on nimitetty Jyvänen Martinlaakson
ravintolapäälliköksi. Päivi on aiemmin toiminut Public
Cornerin ravintolapäällikkönä.
Hannu Laitinen on nimitetty Public Cornerin
ravintolapäälliköksi. Hannu on aiemmin toiminut Ølhus
Oslon vt. ravintolapäällikkönä.
Piia Vellonen on nimitetty Coffee House Asema-Aukion
vt. ravintolapäälliköksi. Piia on aiemmin työskennellyt
Coffee House Hyvinkään vuoropäällikkönä.
Kaisa Männistö on nimitetty Casa Largon
ravintolajohtajaksi. Kaisa on aiemmin toiminut Oficinan
ravintolapäällikkönä.
Linda Rosilainen-Susi on nimitetty Salven
ravintolajohtajaksi. Linda on aiemmin toiminut
Casa Largon ravintolajohtajana.
Antti Riit’aho on nimitetty Bravurian
ravintolapäälliköksi. Antti on aiemmin toiminut Salven
ravintolajohtajana.

KONTTORI

Mari Laakkonen on nimitetty Senior Business
Controlleriksi. Mari Laakkonen toimii edelleen päivittäisja käyttötavarakaupan controllerina, mutta vastaa
jatkossa kokonaisuutena myös HOK-Elanto-konsernin
raportointi- ja suunnitteluprosessista ja
KoCo-raportointityökalun kehittämisestä.
Teemu Toivonen on nimitetty Controlleriksi.
Teemu Toivosen toimenkuvaan lisätään nykyisten
tehtävien lisäksi entistä vahvemmin raportointi- ja
suunnitteluprosessi ja sen tukeminen HOK-Elannossa.
Jani Pölönen äänestettiin HOK-Elannon kaupan puolen
varapääluottamusmieheksi kauden 2017 loppuun. Sokos
Helsingin S-Pankkipisteessä työskentelevä Jani on
toiminut monipuolisissa luottamustehtävissä vuodesta
2003 alkaen sekä HOK-Elannossa että Palvelualojen
ammattiliitto PAMissa.
Katri Karsi on nimitetty viestintäpäälliköksi
ja Lari Lappalainen tiedottaja-av-tuottajaksi
konserniviestintään.

Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 2.6 mennessä
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VAPAA-AJAN
TAPATURMA

Ilmoita esimiehelle, jos
vaikuttaa työvuoroihin/työjärjestelyihin.
Ilmoita aina LähiTapiolan TerveysHelppiin
puh. 020 61000, joka päivä kello 7-23.
Tai S-mobiilissa LähiTapiola > vahingon
sattuessa > Uusimaa > Sairaus, tapaturma...
Hakeudu hoitoon/tarkastukseen
omalle työterveysasemalle, kiireellisissä
tapauksissa/muulla paikkakunnalla lähimpään
tai TerveysHelpin neuvomaan hoitolaitokseen.
Ota Kela-kortti mukaan.
Yhtiö on LähiTapiola ja vakuutuksen numero
351-0774648-3 HOK-Elanto Liiketoiminta Oy
351-0774647-2 Helsingin Osuuskauppa Elanto
Soita LähiTapiolan Matkahätäpalveluun, jos
ulkomailla sattuu vakava tapaturma.

OTA KUVA
KÄNNYKKÄÄSI,
NIIN OHJE
KULKEE AINA
MUKANASI.

Puh. +358 8000 4531, joka päivä 24 h.

Voimassa kaikkialla
Henkilöstön vapaa-ajan tapaturmavakuutus
on voimassa kaikkialla maailmassa ilman euromääräistä tai ajallista korvauskattoa. Vakuutus
tuli voimaan 1.4.2017 ja se kattaa myös tapaturmat
urheiluharrastuksissa.
Vakuutettuja ovat hok-elantolaiset, jotka ovat sairauskassan jäseniä ja työskentelevät työsopimuksensa
mukaisesti, tai palkaton poissaolo ei ole ylittänyt
30 päivää.

Ilmoita tapaturmasta!
Ilmoita vapaa-ajan tapaturmasta aina LähiTapiolan
TerveysHelppiin. Maksuton puhelinpalvelu 020 61000
on avoinna joka päivä kello 7-23. Terveydenhuollon
ammattilainen laittaa asian vireille, tarkistaa vakuutusturvan, arvioi hoidon tarpeen ja tarvittaessa ohjaa
hoitolaitokseen.
Lisää tietoa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta saat
Sintrasta esimerkiksi hakusanalla tapaturma.

Uusi henkilöstöetu:

vapaa-ajan
tapaturmavakuutus

