ViP
HENKILÖKUNNAN LEHTI 3/2021

VUOROIN VIERAISSA

KUKKASITOMON
JENNI LAULUNEN
KÄVI KODIN
TERRASSA

Alepa lämmittää
asuintaloa

PIDÄ HUOLTA
NUORESTA
MIELESTÄ!

ViP

HENKILÖKUNNAN LEHTI 3/2021

KRIISI
HAASTAA
VIESTINTÄÄ

Tuomas Ahola
viestintä- ja markkinointijohtaja

Olemme eläneet yli puolitoista vuotta korona-aikaa. Aktiivinen sisäinen viestintä on ollut äärimmäisen tärkeää. Hiljaisuus on pahinta kriisissä.
Viestinnän kannalta koronan suurin haaste on ollut sen
oveluus ja arvaamattomuus; virus variantteineen on päässyt
yllättämään todella useasti, muttei kai kertaakaan positiivisesti.
Viestinnän sidosryhmistä tärkein on aina oma henkilökunta. HOK-Elannossa olemme yhdessä onnistuneet korona-ajan sisäisessä viestinnässä tutkimusten mukaan hyvin,
siitä iso kiitos ihan jokaiselle hok-elantolaiselle.
Workplace otettiin HOK-Elannossa sisäisen viestinnän
kanavaksi kolmisen vuotta sitten. Onneksi otettiin, sen
on viimeistään korona-aika osoittanut. Koronaan liittyvät
ohjeet ovat vaihtuneet puolessatoista vuodessa jatkuvasti
viranomaisohjeita noudatellen, omiin toimintamalleihimme
mukauttaen. Pahimmissa painajaisissa voi nähdä, millainen
kaaos olisi ollut tuon tietomäärän jakaminen paperisina monisteina toimipaikkojen takahuoneisiin ja ilmoitustauluille.
Reaaliaikainen, osallistava digitaalinen kanava on mahdollistanut niin koronaohjeista tiedottamisen kuin mieltä askarruttaneista asioista kysymisen, chatin oman tiimin sisällä,
ketjujen sisäisten asioiden viestimisen, avoimen keskustelun
koko organisaation kesken, ketju- ja toimipaikkarajat ylittävän tsemppaamisen ja onnistumisten jaon. Näitä viestejä on
liikkunut HOK-Elannon Workplace-kanavissa tekstein, kuvin
ja videoin valtavasti: vuositasolla yli 70 000 postausta ja noin
3,6 miljoonaa Work Chat-viestiä.
Kädessäsi on ViP-lehti, jolla on myös oma tärkeä roolinsa sisäisessä viestinnässä. Muutaman kuukauden välein
ilmestyvä lehti taustoittaa laajempia kokonaisuuksia ja tuo
esiin asioita, joita ei arjen tiimellyksessä muuten noteeraisi
tai ehkä edes tietäisi monipuolisesta yrityksestämme ja sen
tekijöistä. Kotiin kannettuna lehti avaa myös henkilökunnan
lähipiirille ikkunan HOK-Elannon arkeen.
Sisäisen viestinnän tapoja ja alustoja on siis monia. On
upeaa, että kokoukset, koulutukset ja muu kasvokkain tapahtuva viestintä pääsevät myös pikkuhiljaa käyntiin. Kiitos
kaikille viestinnällisestä aktiivisuudesta ja jatketaan samaa
rataa.
Mukavia lukuhetkiä ViP-lehden parissa!
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ALEPA POSTIPUISTO LÄMMITTÄÄ
YLÄKERRAN ASUNTOJA
Pohjois-Pasilan uudelle Postipuiston alueelle avatun Alepan
toiminnasta syntyvä ylimääräinen lämpöenergia hyödyttää sekä myymälää että sitä
ympäröivää asuintaloa. Ylijäämälämmön kierrätys on ympäristöteko ja se myös pienentää
asukkaiden ja Alepan kiinteistönhoitokustannuksia.
Uusi Postipuiston Alepa sijaitsee vastavalmistuneen, yli sata huoneistoa kattavan, asuintalon kivijalassa. Myymälän
pyörittämisestä syntyvä hukkalämpö
ohjataan ulkoilman sijasta kiinteistön
lämmitykseen ja kesäisin maalämpökaivoihin, jotka toimivat koko kiinteistön
energiapankkina.
- Postipuiston kiinteistö on erinomainen kiertotalousratkaisu, joka lämmittää,
viilentää ja tuottaa lämpöä kiinteistön
tarpeisiin hiilineutraalisti. Se tukee
myös koko S-ryhmän tavoitetta olla
hiilinegatiivinen vuonna 2025, kertoo
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HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö
Satu Kattilamäki.
Energiaratkaisu on Alepan, energiayhtiö Helenin ja kiinteistön rakennuttaneen Ilmarisen yhteishanke, jossa uusi
kiinteistö lämpenee ja viilenee hiilineutraalisti. Kiinteistössä hyödynnetään
maalämpöä, jäteveden hukkalämpöä
sekä rakennuksen kivijalassa sijaitsevan
Alepan kylmälaitteista syntyvää lauhdelämpöä.
- Rakennusten energiantuotanto tulee
jatkossa monesta eri paikasta, mikä
tarkoittaa entistä laajempaa uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä ja
aiemman hukkaenergian hyödyntämistä.
Kiinteistön käyttäjälle energiatehokkuus
näkyy myös taloudellisena hyötynä,
sanoo Ilmarisen rakennuttajapäällikkö
Niina Nurminen.
- Alepa saa vastineeksi lämmöstä pienemmät kiinteistökustannukset ja kylmälaitteille hyvät lauhtumisolosuhteet,
mikä vaikuttaa suoraan myymälän energiankäyttöön ja järjestelmien kuormitukseen. Hyöty korostuu etenkin kesällä
hellejaksojen aikana, jolloin kylmälaitteet
ovat kovilla, Kattilamäki kertoo.

Munkassa lämpöä vanhaan
kiinteistöön

Myymälöiden energiatehokkuutta on
reilun kymmenen vuoden ajan tehostettu
mm. kylmälaitteistoja ja kiinteistöjärjestelmiä kehittämällä, lisäämällä ovia kylmäkalusteisiin sekä valaistusratkaisuilla.
Kerrostalokiinteistöjen kivijalassa sijaitsevien Alepoiden lämmöntalteenotto
on tähän mennessä ollut vielä vaatimatonta, vaikka HOK-Elannossa on haettu
ratkaisuja ylimääräisen hukkalämmön
hyödyntämiseksi jo pitkään.
Alepa Munkkiniemen Puistotiellä on
kokemusta siitä, kuinka taloyhtiö hyödyntää kivijalassa toimivan myymälän
hukkalämmön. Taloyhtiö vaihtoi energiaremontissa kaukolämmön maalämpöön,
mutta se ei olisi pelkästään riittänyt
kiinteistön lämmittämiseen.
Nyt kivijalassa sijaitsevan Alepa-myymälän lauhdelämpö ohjataan kiinteistön
lämmitysjärjestelmään. Ratkaisu pienentää taloyhtiön lämmityskustannuksia,
tehostaa myymälän kylmäjärjestelmän
toimintaa ja vähentää myymälän sähkönkulutusta

PRISMALLE JA CITYMARKETILLE
YHTEINEN NOUTOPISTE VANTAALLE
Elokuun viimeisestä viikosta lähtien
asiakkaat ovat saaneet verkosta tehdyt
ruokaostokset entistä kätevämmin
mukaansa, kun Prisma ja Citymarket
avasivat kauppakeskus Jumbon P3-pysäköintitasolle yhteisen noutopisteen.
- Kumpikin oli tahoillaan meihin
yhteydessä halustaan löytää paikka
toimivalle verkkokaupan noutopisteelle,
ja päädyimme ehdottamaan yhteistä
tilaa, Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli
Lehtoaro toteaa.
-Tilaukset tehdään tietenkin kummankin omassa verkkokaupassa. Tilauksen
saa noutopisteestä mukaansa muutamassa minuutissa. Asiakas ilmoittaa

yhdellä linkin klikkauksella olevansa
paikalla, ja henkilökunta tuo tilauksen
asiakkaan autolle. Ostokset voi tietysti
ottaa mukaan vaikkapa muun asioinnin,
ravintolakäynnin tai elokuvan jälkeen,
HOK-Elannon verkkokaupasta ja digitaalisista palveluista vastaava kehitysjohtaja Jukka Ranua sanoo.
Noutopiste sijaitsee P3-parkkitasolla
pullonpalautuksen vieressä, eli sijainti on
erittäin hyvä ja helposti saavutettavissa.
Kauppakeskus Jumbon sijainti lentokentän tuntumassa ilahduttanee jatkossa
työmatkaliikenteen lisäksi myös kotiin
palaavia matkustajia, jotka ovat lähtiessään tyhjentäneet jääkaappinsa.

Noutopisteen henkilökunta palvelee
asiakkaita vilkkaimpaan asiointiaikaan
arkisin klo 10-20 ja lauantaisin 10-17. Kun
vielä itsepalvelulokerikot avataan, ovat
ostokset noudettavissa mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Noutopisteen kapasiteetti on useita satoja tilauksia päivässä. Tilaukset
kerätään myymälöistä ja toimitetaan
noutopisteelle odottamaan tietoa asiakkaan paikallaolosta. Tilojen muutostyöt,
kylmiöt, ajojärjestelyt ja it-tekniikka
nostivat investoinnin arvon yli puoleen
miljoonaan euroon.

Kappeli remonttiin
marraskuun alussa
Ikoninen ravintola Kappeli menee perusteelliseen remonttiin talvikauden ajaksi.
Salin, baarin ja kahvilan miljööt erottuvat jatkossa selkeästi toisistaan. Alakertaan tulee leipomo sekä esivalmistuskeittiö. Kahvilan
linjasto laitteineen ja vitriineineen uusitaan täysin. Ruokaterassia
laajennetaan ja osa terassialueesta voidaan jatkossa lämmittää.
Ulko- ja sisävalaistus uusitaan ja tunnelmalliset erkkerit tehdään
lämmitettäviksi. Myös kaikki kalusteet uusitaan niin sisällä kuin terassillakin.
Yli 150-vuotias Espan helmi avautuu upeasti uudistuneena vapuksi
2022.
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48

JO
S-MARKETIA
UUDISTETTU

HOK-Elannolla on meneillään mittava
hanke, jonka aikana se uudistaa kaikki
60 S-marketiaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä, Hyvinkäällä,
Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä
ja Mäntsälässä. Syyskuun loppuun
mennessä jo 48 S-marketia on saanut
uuden, raikkaan ja avaramman ilmeen.
Myös tuotetarjontaa on kehitetty myymäläkohtaisesti vastaamaan entistä
paremmin asiakkaiden toiveita.
Kesän ja alkusyksyn aikana on avattu
remontoituina S-marketit Vehkoja, Kaivoksela, Vuosaari, Tullinpuomi, Kontula,
Pitäjänmäki ja 30. syyskuuta Jokela.
Mäntsäläläiset pääsevät nauttimaan
uudistuneesta S-marketista 28. lokakuuta.
Uudistushanke alkoi vuonna 2020
ja se valmistuu ensi vuoden alussa.
S-market-ketjun laajan remonttikierroksen lisäksi HOK-Elanto investoi vuoden 2021 aikana uusiin yksiköihin. Marraskuussa avataan uudet S-marketit
Torpparinmäkeen ja Hakaniemeen sekä
joulukuussa Nöykkiöön. Uusi S-market
Pukinmäki avattiin huhtikuussa.

VUOSAARI

KAIVOKSELA

VEHKOJA

TULLINPUOMI

KONTULA

MEIDÄN

LAFKA

BACKAKSEN KARTANOALUEELLE

NOLLAPÄÄSTÖINEN
ALEPA KESÄLLÄ 2022
HOK-Elanto jatkaa Backaksen kartanoalueen kehittämistä uuden puurakenteisen Alepan rakennustöillä. Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laineen mukaan
Pakkalan alueen lähipalveluverkoston kehittyminen on
tervetullutta.
– Laajentuva palveluverkosto tukee alueen kehitystä,
ja palveluiden tarjoaminen elävöittää Backaksen aluetta.
Jumbon laajan palveluverkoston lisäksi alueella on kysyntää myös lähipalveluille, Laine toteaa.
Alepan rakentamisen yhteydessä alueelle tulee myös
lisää pysäköintitilaa ja ABC-ketjun latauspisteet.

Lämpöä kylmästä

Uuden nollapäästöisen Alepa Backaksen rakennustyöt
aloitettiin elokuussa. Myymälä avataan kesällä 2022. Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen täysin päästötön myymälärakennus, jonka lämmityksessä käytetään
maalämpöakkuihin varastoitavaa myymälän tuottamaa
lauhdelämpöä.
– Kesäaikaan tuotettua myymälän lauhdelämpöä ei
ole aiemmin voitu varastoida vastaavalla tavalla. Alepa
Backaksen tapauksessa kylmälaitteiden tuottama
lauhdelämpö varastoidaan maalämpöakkuihin, ja tätä
energiaa hyödynnetään talvella kiinteistön lämmityksessä. Myymälää ei liitetä kaukolämpöverkostoon, vaan
lämmitykseen käytetään ainoastaan myymälän tuottamaa lauhdelämpöä, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki
Karjalainen kertoo.
Hyödynnettävän lauhdelämmön lisäksi nollapäästöisen
myymälän mahdollistavat uusiutuvan sähkön käyttö, ja
hiilidioksidia kylmäaineenaan käyttävät kylmälaitteet ja
kylmälaitos. HOK-Elannon käyttämästä sähköstä 100
prosenttia on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua.

TAVOITTEENA
HIILINEGATIIVISUUS:

HOK-Elannon toimenpiteet
tukevat S-ryhmän kunnianhimoista
ilmastotavoitetta olla
hiilinegatiivinen vuonna 2025.

UUSI ALEPA KUPARITALO
PALVELEE 24/7
Alepa-ketjun 127. myymälä (ja 31. ympäri vuorokauden palveleva myymälä) avattiin elokuussa Etu-Töölön Kuparitaloon,
Eduskuntatalon naapuriin. Kansanedustajia ei syyskuun alkuun mennessä ollut vielä näkynyt asiakkaina, mutta ehkäpä
heitä istuntokauden käynnistyttyä poikkeaa.
Myymälässä on laaja valikoima take away-tuotteita,
salaattibaari, mehukone, Kaffekulma ja paistopiste. Käteistä
saa Nosto-automaatista.
- Alepa on naapuruston palvelevin lähikauppa, Kuparitalon
myymäläpäällikkö Jami Kuparinen lupaa.
Kuparisen mukaan laajoille aukioloajoille on alueella kysyntää, ja uskoo Alepan osuvan
oikeaan markkinaan.
- Alepan asiakkaiden
keskuudessa yöajan ostamiseen on totuttu, ja uusi
myymälä laajentaa ketjun
ympärivuorokautista verkostoa, Kuparinen toteaa.
Alepa Kuparitalo, Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
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Ruoan verkkokaupan
toimituskalusto
täydentyi sähköautoilla

Kuva: Ari Savisalo

Ruoan verkkokaupan toimituskalusto täydentyi
kesän aikana kahdella Kilon Osuus-Auton hankkimalla
Mercedes-Benz eSprinter -täyssähköautolla. Tarkoituksena on testata sähköautojen sopivuutta ruoan verkkokaupan kalustoksi pääkaupunkiseudulla.
- Auton akkukapasiteetti mahdollistaa noin 150 kilometrin toimintamatkan.
eSprinterit kuljettavat tilauksia pääasiassa Espoon alueella, ja autot ladataan Prisma Olarissa. Akun lataus 80 prosenttiin kestää noin puoli tuntia,
Kilon Osuus-Auton toimitusjohtaja Ari Savisalo summaa.
Savisalon mukaan ruoan verkkokaupan toimitusrytmissä autojen toimintamatka on riittävä, ja autot voidaan tarvittaessa ladata toimitusikkunoiden välissä, kun uusia toimituksia lastataan kyytiin. Tavaratilan kylmälaitteiden käyttämä energia pienentää ajomatkaa noin 5 prosenttia.
Prisma Olarissa ajomatka yhtä tilausta kohden on keskimäärin noin 1,7
kilometriä. Lyhyessä kaupunkiajossa sähköauton ympäristöystävällisyys
on luontainen kehityssuunta verkkokaupan toimituksissa.

Ruoan verkkokauppa askeleen lähempänä hiilineutraalia kuljetusta
Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli S-ryhmän ilmastotyössä.
HOK-Elannon käyttämästä ja siten myös ladattaville autoille tarjoamasta
sähköstä 100 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua (vuonna 2020
tuulivoiman osuus oli 84,9 %, loput vesi- ja biovoimaa).
- Autot ladataan Prisma Olarissa, ja ladattu sähkö on täysin päästötöntä.
Haluamme edistää kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja
vähentämään kuljetusten fossiilisia päästöjä ja tähän kannustamme myös
yhteistyökumppaneitamme. Ruoan jakeluautojen sähköistyminen on vasta
alussa, ja haluamme HOK-Elannossa kerätä kokemuksia tästä muutoksesta, kertoo HOK-Elannon verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua.

Ei se vieläkään ole ohi...

KORONAOHJEET PÄIVITTYVÄT
TILANTEEN MUKAAN
Rokotuskattavuus nousee ja elämä alkaa näillä näkymin pikkuhiljaa palailla
kohti normaalimpaa. HOK-Elannon koronaryhmä on päivittänyt kokoontumisia, koulutuksia ja muita tapaamisia sekä harjoittelijoita koskevan
ohjeistuksen loppuvuodeksi. Ohjeet astuvat voimaan portaittain, ensimmäinen vaihe 1.10.2021
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S-Herkkukeittiö Oy siirtyi
heinäkuussa 2021 SOK:lta
HOK-Elannon omistukseen.
Vantaan Viinikkalassa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa
valmistetaan 35 ammattilaisen voimin Food Market Herkun herkullisia valmisruokia ja
salaatteja. Herkkukeittiössä
10 vuotta työskennellyt tuotekehittäjä Harri Mehtonen
kuvaa Herkkukeittiön tuotteita
ainutlaatuisiksi, ja odottaa
innolla HOK-Elannon kanssa
käynnistyvää S-Herkkukeittiön kehitystyötä.

AINUTLAATUISTA HERKULLISUUTTA

HERKKUKEITTÖSTÄ
”S-Herkkukeittiössä valmistetaan
laadukkaita valmisruokia, joita myydään
Food Market Herkku -tuotemerkillä
niin myymälöiden palvelutoreilta kuin
annospakattuina itsepalvelusta. Klassikkotuotteet kuten Herkun lasagnet,
Caesar-salaatit ja karamellibroileri
kuuluvat Herkkukeittiön noin 50 tuotteen
valikoimaan, joita valmistetaan kahdessa vuorossa kuutena päivänä viikossa”,
Mehtonen kertoo.

mis tuote jäähdytetään nopeasti isoissa
jäähdytyskaapeissa. Tästä tuote siirtyy
pakkauslinjalle, jossa tuote punnitaan
ja pakataan joko yksittäispakkaukseen,
tai isompaan palvelutorilla käytettyyn
astiaan. Pakkaamisen jälkeen tuote siirtyy logistiikkaketjuun, ja päätyy lopulta
kauppojen hyllyihin ja Ruokatoreille.”

Tuotteet valmistetaan
korkealuokkaisista raaka-aineista

Korona-aika on kasvattanut kotikokkailun ohella myös valmisruokien kysyntää
S-ryhmässä. Etätoimistojen lounaspöydissä myös Food Market Herkun
annokset ovat löytäneet paikkansa, ja
tuotteiden kysynnän uskotaan kasvavan
tulevaisuudessa. Food Market Herkun
valmisruokia kuvaillessa voidaan todella
puhua lähellä tuotetusta ja laadukkaasta
tuotteesta. Etäisyys tuotantolaitokselta
esimerkiksi Prisma Jumboon on linnuntietä vain reilu 3 kilometriä, ja tuotannossa käsityön määrä on huima.
”Näemme tässä tuoteryhmässä hyvin
vahvan kasvupotentiaalin. Siksi haluamme olla itse kehittämässä tarjontaa
kohti yhä vaativampaa makua yhdessä
Herkkukeittiön ammattilaisten kanssa.

ViP-lehden toimitus pääsi tutustumaan
Viinikkalan tuotantolaitokseen Mehtosen kanssa. Mehtosen esitellessä tiloja
kävimme läpi klassikkotuotteen, Food
Market Herkun Lasagnen valmistamista.
”Tuotteen valmistus aloitetaan keräämällä tarvittavat raaka-aineet kokille.
Käytännössä reseptiikka ja työvaiheet
ovat samoja kuin kotikeittiössä, mutta kokoluokka huomattavasti isompi.
Lasagnea valmistetaan kerralla noin 800
kiloa, joten tuotantolaitoksen välineetkin ovat suurtalouskeittiöistä tuttuja.
Käsityönä koottu lasagne paistetaan
isommissa astioissa, jonka jälkeen val-

Laadukkaan valmisruoan
kysyntä kasvussa

Olemme iloisia, että saimme S-Herkkukeittiön väen osaksi meitä hok-elantolaisia”, ketjujohtaja Mika Heikkinen kertoo.
Heikkisen mukaan S-Herkkukeittiöllä
tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden valmisruokamarkkinassa.
Muuttuvat ruokailutottumukset, uudet
ruokatrendit ja laadukkaiden vaihtoehtojen kasvava kysyntä kirittää jokaista alan
toimijaa. Heikkinen kannustaa kaikkia
hok-elantolaisia tutustumaan Herkkukeittiön tuotteisiin, ja samalla myös
osallistumaan kehitystyöhön kertomalla
omia näkemyksiä siitä, mitä kauppojen
hyllyihin kaivataan.
”Kentällä on paras tieto siitä mikä
asiakkaitamme kiinnostaa! Hok-elantolaisilla onkin nyt äärimmäisen hyvä
tilaisuus lähteä vaikuttamaan siihen,
mitä Suomi syö nyt ja tulevaisuudessa!
S-Herkkukeittiössä meillä on loistava
mahdollisuus lähteä kehittämään uusia
tuotteita.” Heikkinen summaa.

Käy kurkkaamassa video
S-Herkkukeittiöstä Workplacen
HOK-Elanto / Kaikki -ryhmästä!
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HOK-Elannon alkuvuosi 2021:

RUOKAKAUPPA JA
INVESTOINNIT KASVOIVAT
HOK-Elanto investoi vahvasti palveluidensa parantamiseen tammi-kesäkuussa 2021. Uusia yksiköitä avattiin, vanhoja
uudistettiin ja ruoan verkkokaupan palvelukykyä nostettiin. Investoinneissa
huomioidaan aina palveluiden laadun
lisäksi myös ympäristönäkökulma, kun
myymälöiden kylmälaitteita ja valaistusratkaisuja uusitaan ja sähköautojen
latausverkostoa laajennetaan voimakkaasti.
Koronaepidemian hallitsemiseksi
asetetut rajoitustoimet kurittivat ravintolatoimialaa edelleen koko alkuvuoden.
Kesällä rajoitusten lievenemisen myötä
kauppa piristyi. Helsingin keskusta on
hiljentynyt etätöiden yleistyttyä ja matkailijoiden vähennyttyä, mikä näkyi koko
keskusta-alueen asiakasmäärwissä
toimialasta riippumatta.
– HOK-Elannon ensisijaisina tavoitteina koko korona-ajan on ollut turvata
toimeentulo työntekijöillemme, tarjota
turvalliset ja laadukkaat palvelut asiakkaillemme sekä jatkaa investointeja
palveluiden parantamiseksi ja verkoston
laajentamiseksi, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen toteaa.

Verkosto kehittyi

HOK-Elanto avasi alkuvuonna uudet
Alepat Matinkylään, Tapulikaupunkiin,
Porttipuistoon, Lahelaan, Verkkosaareen ja Töölön Kuparitaloon, S-marketin
Pukinmäkeen, ABC-polttonesteaseman
ja pesukadun Porttipuistoon ja Lahelaan
sekä Bar Pinon Kaivokadulle Helsingin keskustaan. Ruoan verkkokauppa
tuplaantui koronaepidemian jatkuessa.
Verkkokaupan kapasiteettia lisättiin
ja toimitusalue kattaakin nyt 99,5 %
HOK-Elannon asiakasomistajatalouksista.
S-market-ketjun uudistuskierros eteni
suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana remontoitiin 15
S-marketia, joihin investoinnit olivat noin
13 miljoonaa euroa. Koko ketjun uudistus
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valmistuu alkuvuodesta 2022.
Prisma Itäkeskus uudistettiin lattiasta
kattoon ja avattiin maaliskuun lopussa.
Prisma Tikkurilan julkisivuremontti alkoi
helmikuussa ja jatkuu loppusyksyyn.
Prisma Olarin ruokaosaston laajennus
valmistui vapuksi. Prisma Kaari Kannelmäkeä uudistetaan parhaillaan ja
remontti valmistuu joulukauppaan 2021.
Remontti on laaja, mutta hypermarket
palvelee asiakkaita siitä huolimatta 24/7.

Investoinnit jatkuvat

HOK-Elanto investoi kuluvan syksyn
aikana verkostonsa kehittämiseen 47
miljoonaa euroa, mikä nostaa koko vuoden investoinnit lähes 120 miljoonaan.
HOK-Elanto tarjoaa vuoden 2021 lopussa
palveluita omistajilleen yhteensä 350
marketissa, tavaratalossa, ravintolassa,
autopesu- ja polttonesteasemalla sekä
hautaus- ja lakipalveluiden toimipaikassa. Verkkokauppa ja muut digipalvelut,
kuten esimerkiksi S-Pankki, täydentävät
tarjontaa.
Uusia Alepoita avataan syksyn aikana
Kauklahteen, Postipuistoon ja Kannistoon. Myös S-market ketju vahvistuu
syksyllä kahdella uudella S-marketilla,
jotka avataan Hakaniemeen ja Nöykkiöön, sekä S-market Torpparinmäellä,
joka ”uusavataan” laajennettuna.
ABC-ketju laajentaa kuluvan vuoden
aikana sähköautojen latausverkostoaan
siten, että vuoden lopussa latauspisteitä
on 222 eri puolilla HOK-Elannon toimialuetta.
Emotion-ketju palaa syksyllä uuden
myymälän myötä Hakaniemeen, entiseen
Elannon tavarataloon. Ketju kasvaa myös
vuoden 2022 huhtikuussa, kun uusi myymälä avataan Espooseen kauppakeskus
Lippulaivaan.
Lippulaivaan avataan myös HOK-Elannon seuraava Prisma huhtikuussa 2022,
minkä jälkeen HOK-Elanto palvelee
asiakasomistajiaan peräti 15 Prisman
verkostolla.

Ruoan verkkokauppa
tuplaantui. Henkilöstön
määrä kasvoi 550
henkilöllä vuoden
takaisesta, työpaikkoja
avoinnarunsaasti.
Investoinnit olivat alkuvuonna 72,5 M€ ja ovat
vuonna 2021 yhteensä
lähes 120 M€.
Henkilöstömäärä kasvoi
alkuvuonna

HOK-Elannossa ravintolatyöntekijöitä
ei ole lomautettu tai irtisanottu koko
epidemian aikana, vaan henkilökunnalle
on ollut töitä market- ja verkkokaupan
yksiköissä. Ravintoloiden asiakasmääriä
ja aukioloaikoja koskeneet rajoitukset
ovat muuttuneet useasti epidemiatilanteen mukaan, mikä on aiheuttanut epävarmuutta alan työllisyystilanteeseen.
Yli 10 prosenttia ravintoloiden noin 800
työntekijästä on halunnut jäädä vakituisesti töihin kaupan alalle, mikä osaltaan
lisää ravintoloiden työvoiman tarvetta,
kun rajoitukset poistuvat ja paluu kohti
normaalia alkaa.
HOK-Elannon henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 691, kasvua vuodessa
550 henkilöä. Vakituisen henkilökunnan
määrä oli 6276 (6096), mikä oli 180 henkilöä enemmän kuin samaan aikaan vuosi
sitten. Kasvun taustalla oli uusien toimipaikkojen avaaminen ja verkkokaupan
kasvu. Kesätöitä HOK-Elanto tarjosi yli
600 nuorelle sekä lisäksi kahden viikon
“tutustu työelämään ja tienaa” -jakson
noin 800 harjoittelijalle.
Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen
kiittää koko henkilöstöä hyvästä työstä ja

HOK-ELANNON
HR-ORGANISAATIO UUDISTUU
HOK-Elannon HR-organisaation uudistus käynnistyi syyskuun alussa. Lähtökohtana uudistuksessa on selkeiden
HR-vastuualueiden ja tiimien muodostaminen. Laajennamme osaamista sekä HR-osaston sisällä että tuomalla
uutta osaamista taloon. Uudistuksen tavoitteena on selkein
vastuualuein kehittää ja toteuttaa entistä paremmin koko
organisaatiota tukevaa HR-strategiaa ja sitä kautta henkilöstötoimintoja.
erinomaisesta joustavuudesta haastavissa olosuhteissa.

Osuuskaupasta monipuolisia
omistajahyötyjä

HOK-Elantoon liittyi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla 11 308 uutta asiakasomistajaa. Kauden lopussa heitä oli
645 509 eli 77,4 % toimialueen yhdeksän
kunnan kotitalouksista. HOK-Elannon
asiakasomistajat ostivat alkuvuonna
Bonusta kerryttäviä tuotteita ja palveluja
yli 1,1 miljardilla eurolla HOK-Elannosta,
S-ryhmästä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta.
Kilpailukykyisillä hinnoilla, tuote- ja
palvelueduilla sekä maksuttomilla
peruspankkipalveluilla kasvatetaan
omistajahyötyjä. Maksetun Bonuksen
määrä kasvoi 8 prosenttia. Yli neljännes
ostoista maksettiin S-pankin kortilla,
mikä nosti maksettua maksutapaetua 14
prosenttia.

Korona nakersi ravintoloita
ja tavarataloja

Alkuvuoden 2021 liikevaihto oli 1 093,4
miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 2,8 prosenttia. Liikevaihto
kasvoi marketkaupassa 3,1 prosenttia.
Liikkumisen lisääntyessä polttoneste- ja
autopesukauppa kasvoi 23,6 prosenttia.
Koronaepidemian jatkuessa liikevaihtoaan menettivät tavaratalokauppa -2,7
prosenttia sekä ravintolaliiketoiminta
-33,0 prosenttia.
HOK-Elannon alkuvuoden tulos
ennen veroja oli 10,2 milj. euroa, kun se
edellisenä vuonna oli -14,7 M€. Tuloksen
paraneminen johtui pääosin sijoitussalkun arvon noususta. Koronaepidemia
heikensi edelleen ravintola- ja tavaratalokaupan tulosta.
Konsernin maksuvalmius on hyvä.
Likvidit sijoitukset ja rahavarat 30.6.2021
olivat 314,1 miljoonaa euroa (edellisenä
vuonna 362,2 M€). Omavaraisuusaste oli
76,8 prosenttia (78,3%).

HR-organisaatioon muodostetaan henkilöstöhallinnon tiimi, jonka vetäjäksi
ja henkilöstöhallinnon päälliköksi on nimitetty Kati Valtanen. Katin kokemus
HOK-Elannon eri liiketoiminta-alueilta sekä HR-järjestelmien vahva osaaminen
antavat hyvän pohjan tehtävässä menestymiselle. Katin henkilöstöhallinnon
pelikentälle muodostetaan kolme joukkuetta, jotka muodostetaan nykyisestä
Elli-tiimistä ja työsuhdetiimistä. Tavoitteena on osaamisen laajentaminen,
toimintojen suoraviivaistaminen ja entistäkin parempi palvelu asiakkaillemme.
Henkilöt siirtyvät uusiin tehtäviinsä pikkuhiljaa perehtyen ja perehdyttäen
syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Sloganimme on ”Hyvään pyritään, mutta
priimaa tuppaa tulemaan!”
Henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen rekrytoi lisävahvistusta
tiimiinsä. HOK-Elannon HRD-tiimi vahvistuu kahdella uudella osaajalla: osaamisen kehittäjällä sekä employer branding -asiantuntijalla. Panostus osaamiseen tulee näkymään entistä laadukkaampana perehdytyksenä sekä selkeinä
koulutuspolkuina. Lisäksi tavoitteena on kokonaisvaltainen osaamistason kolmiloikka sekä uuden oppimiskulttuurin oppiminen koko konsernissa. Employer
branding -osaamista tarvitsemme, jotta HOK-Elanto on jatkossa palvelualan
työnhakijoiden keskuudessa vaihtoehto numero 1. Tiimin uudet vahvistukset
aloittavat tehtävissään syksyn 2021 aikana. Mottomme on edelleen vanha
tuttu: ”Ihmeitä hetkessä, mahdottomat asiat vievät hieman kauemmin!”
Samassa yhteydessä työhyvinvointipäällikkö Marja Kuusiston tiimiä vahvistetaan työ- ja organisaatiopsykologin osaamisella. Jotta voimme vastata kasvaneisiin mielen hyvinvoinnin haasteisiin tulemme panostamaan mm. esimiesten osaamiseen, työyhteisöjen kohdennettuun tukemiseen ja työntekijöiden
työkyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Työhyvinvointitiimin vastuualueetta
ovat työterveys- ja työkykyasiat, esimiesten, työyhteisöjen ja henkilöstön
hyvinvointi. ”Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme!”
HR-tiimiin rekrytoidaan myös HR-assistentti, jonka toimenkuvaan kuuluvat
monipuoliset HR-johdon sekä henkilöstön kehittämisen assistenttitehtävät.
Maria Hekkala
henkilöstöjohtaja

ISO KIITOS VASTANNEILLE!

TYT-tulokset auki loka-marraskuussa
Työyhteisötutkimus on ViP-lehden ilmestyessä päättynyt. Väliaika-arvion
mukaan vastausprosentti on HOK-Elannossa taas erittäin hyvällä tasolla,
mikä kertoo siitä, että työ ja työyhteisö kiinnostavat ja niiden kehittämiseen halutaan osallistua.
Tutkimus on tänä vuonna erityisen tärkeä, kun poikkeusoloissa on työskennelty jo puolitoista vuotta.
Tutkimustulokset tulevat loka-marraskuun vaihteessa, minkä jälkeen
niitä aletaan purkaa yksiköissä ja osastoilla. Tulosten purku tapahtunee
pienissä ryhmissä ja Tytti-bottia laajasti hyödyntäen. Tämä tarkentuu lähempänä ajankohtaa, kun nähdään mihin koronatilanne on siinä vaiheessa
edennyt.
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RAFLAREKRY

KÄYNNISSÄ!

Ravintola-alan rekrytointikampanjaa lähdettiin suunnittelemaan jo viime keväänä, koska
jo silloin oli nähtävissä, että korona-aikana on syntynyt vajausta ravintolahenkilökunnan
määrään. Kampanja viestii vahvasti, että HOK-Elannon ravintoloissa on sekä turvallista
että kivaa tehdä töitä!
Kuvat: Benjamin Ilmoni

- Rekrytoinnit olivat keväällä olleet jäissä
maaliskuusta 2020 alkaen ja toimintakin
rajusti rajoitettua lähes koko sen ajan.
Luonnollista poistumaa tulee aina ja
lisäksi meiltä jäi noin 160 työntekijää eli
karkeasti 20 % porukasta kaupan puolelle. Kuluneen kesän aikana toki saatiin
muutamia yksittäisiä paluumuuttajiakin!
ravintoloiden henkilöstöresurssipäällikkö
Satu Vennala taustoittaa.
"Pako” ravintola-alalta on koko alan
ongelma. Lomautukset, irtisanomiset
ja jatkuva epävarmuus ilman selkeää
exit-suunnitelmaa yhteiskunnan avaamiseen ovat saaneet 20 - 30 % alan
ammattilaisista siirtymään muille aloille
tai kouluttautumaan uudestaan.

Kiihkeä kesä yllätti

Kesän myynti yllätti kaikki, kun helteet
ja ihmisten tarve nähdä toisiaan saivat
ravintolamyynnin lentoon – toki rajoitusten takia ei ollut mahdollisuuksia yltää
koronaa edeltäneiden aikojen tasolle. -
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asiakaspaikkarajoitukset 50 / 75 % myös
terasseille sekä tanssi- ja laulukielto
sekoittivat taas monta asiaa.

Turvallista ja kivaa

Kauppa kävi muillakin kuin meillä ja kesäkuussa rajoitusten lieventämisen myötä
ravintolatyöntekijöiden kysyntä ylitti
tarjonnan todella rajusti. Työvoimapula
alalla ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen ja keskustelu jatkuu edelleenkin
kuumana, Vennala toteaa.
Kunnes... akuutti tarve katkesi taas
kuin seinään 8. elokuuta voimaan tulleiden rajoitusten myötä. Valomerkki klo 22,

- Tarkoituksenamme on vauhdittaa
rekrytointeja kertomalla näkyvästi, että
HOK-Elannon ravintoloissa on turvallista
ja myös kivaa tehdä töitä! Meillä on koko
henkilökunnan toimeentulo ollut turvattuna läpi koko korona-ajan ja Restaurant
Love -henki elää ja voi hyvin ravintoloissamme.
Kampanjassa nostetaan HOK-Elannon
omia työntekijöitä kasvoina, ammatin
edustajina ja tulevina työkavereina.
Pääviestit ovat hyvin yksinkertaisia,
tyyliin “Tule meille töihin!” tai “Etsimme
työkavereita”.

Ammattilaiset kiikarissa

- Haemme ravintola-alan ammattilaisia.
Monimediallisen kampanjan pääkanavia
ovat LinkedIn, bannerimainonta eri me-

Jussi Kuuluvainen
valittiin pro gaalassa
vuoden keittiöpäälliköksi
Suomen ravintola- ja ammattikeittiöiden parhaimmisto palkittiin PRO-gaalassa 1. syyskuuta. PRO-palkinto on alan merkittävin tunnustuspalkinto, ja nostaa esille alan huippuammattilaiset. Arvioinnissa otetaan huomioon mm. vastuullinen toiminta,
esimiestyö ja talouden hallinta.
Vuoden keittiöpäällikköksi valittu Jussi Kuuluvainen toimi
elokuuhun saakka ravintola Happy Farmerin keittiöpäällikkönä.
Happy Farmerissa Jussi kehitti kaupan ja ravintolan yhteistä
hävikinhallintaa, ja toi esille hävikkiruoan monimuotoisuutta.
Hänen johdollaan kaupan raaka-aineet, jotka eivät enää esteettisesti ole myyntikuntoisia, ovat saaneet uuden mahdollisuuden
Happy Farmerissa.
Syyskuun alusta Jussi siirtyi luotsaamaan HOK-Elannon ravintolatoimialan ruoan- ja keittiötyön kehitystä sekä yhteisprojekteja ruokakaupan kanssa. Jussille ruoan maku ja herkullisuus ovat aina kaiken tekemisen keskiössä.
ViP-lehti onnittelee palkinnosta ja toivottaa onnea, menestystä ja työn iloa uuteenkin tehtävään!

dioissa, Ulkomediat julkisen liikenteen solmukohdissa, Youtube ja tietenkin omat kanavat
kuten hok-elanto.fi, raflaamo.fi, ds-näytöt
toimipaikossa ja workplace.
Liikenne kaikista kanavista ohjataan
HOK-Elannon sivuille (hok-elanto.fi > työura
meillä.) Sivulla tuodaan vahvasti esiin arvoja
ja uratarinoita. Sieltä sitten ohjataan rekrykumppani Staffpointin sivustolle avoimiin
paikkoihin.

Mikä susta tulee isona,
kasiluokkalainen?

Työelämään tutustujat ovat tärkeitä tulevaisuuden tekijöitä ravintola-alallakin.
- Yläkoululaisille suunnattu “Musta tulee
isona” -ravintola-alan vetovoimahanke on
pienessä vastatuulessa, mutta emme ole luovuttaneet! Meidän piti viime keväänä laaditun
suunnitelman mukaan lähteä isosti liikkeelle
some-maailmassa TET-kärjellä jo syyskuussa, mutta koronatilanteen vuoksi jouduimme
ottamaan aikalisän ja siirtämään aloitusta
tuonnemmaksi, Vennala kertoo.

Kuva: Tuukka Mielonen
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DUUNISSA MEILLÄ

LAKIMIEHET
SAIMI LEHTIMÄKI
JA IIDA DAHLMAN
Lehtimäki aloitti Elannon lakimiehenä
vuonna 1989, Dahlman HOK-Elannossa
lakimiesharjoittelijana viime vuoden
joulukuussa ja lakimiehenä toukokuusta 2021. Kokemuseroa on siis reilut 30
vuotta, mutta yhteinen sävel on löytynyt
helposti.
- Oli hienoa saada Iida työkaveriksi,
ja tunnistan hänessä yhteisen juridisen
ajattelutavan, Lehtimäki sanoo.
- Olen viihtynyt äärimmäisen hyvin
HOK-Elannossa. Yhteistyö HOK-Elannon
eri yksiköiden kanssa on ollut luontevaa
alusta alkaen ja lisäksi Saimi on erinomainen työpari, Dahlman pohtii.

Yhteinen “juridinen käsiala”

Lehtimäki ja Dahlman kertovat molemmat pyrkivänsä aina mahdollisim-
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man napakkaan ja selkeään ilmaisuun
teksteissään. Tällä tavalla varmistetaan,
että sopimusteksti on ymmärrettävää ja
että sopimuksen alkuperäinen tarkoitus
ja sopimusehdot ilmenevät täsmällisesti
sopimuksesta. Sopimustekstin selkeällä
ilmaisulla voidaan välttää myös sopimuksen tulkintaan liittyviä erimielisyyksiä.

Isossa monialayrityksessä
myös lakiasiat ovat monipuolisia

Kiinteistöjuridiikka kuuluu HOK-Elannossa kiinteistöyksikön johtavalle liikepaikkapäällikölle Juha Eroselle ja kiinteistölakimies Taija Peltolalle. HOK-Elannon
Lakipalvelu puolestaan tarjoaa asiantuntijapalvelua osuuskaupan asiakasomistajille ja muille asiakkailleen erityisesti
perhe- ja jäämistöoikeuden alalla.

HOK-Elannon liiketoimintojen ja tukitoimintojen hankkeet menevät
lainmukaisesti maaliin ja
sopimukset pitävät ja pätevät, siitä pitävät omalta
osaltaan huolta konsernin lakimiehet Saimi Lehtimäki ja Iida Dahlman.

Lehtimäki-Dahlman-kaksikon vastuualueena on liiketoiminnan ja hallinnon lakiasiat. Liiketoimintaan liittyvä
suuri kokonaisuus on sopimusasiat, eli
sopimusten ja sopimusmallien laadinta,
sopimusehtojen tulkinta ja sopimusten
hallinnointi. Luonteeltaan osa sopimuksista on rutiiniluontoisia, osa vaatii
viikkojen, jopa kuukausien valmistelupanoksen useilta ihmisiltä eri yksiköistä.
HOK-Elannon myymiin tuotteisiin tai
palveluihin liittyviä reklamaatioita tulee
silloin tällöin pöydälle, vaikka suurin osa
palautteista ratkotaan siellä missä ne
syntyvätkin eli toimipaikoissa.
- Vaikka HOK-Elannon myymät tuotteet ja palvelut lähtökohtaisesti täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset, on
luonnollista, että myös virheitä sattuu.

työssä talous- ja hallintojohtajan Juha
Ilvosen ja johdon sihteerin Anne-Mari
Aaltosen kanssa. Lakimiesten tehtävä
on omalta osaltaan varmistaa, että asiat
käsitellään hallintoelimissä osuuskuntalain ja osuuskaupan sääntöjen mukaan.
Lehtimäki myös toimii edustajiston ja
hallintoneuvoston sihteerinä.
-Usein kuulee, että juridiikka ja erityisesti hallintoon liittyvien asioiden hoitaminen olisi tylsää. Tosiasiassa juridiikka
on mielenkiintoista ja kiinni tämän ajan
ajankohtaisissa asioissa – ja lakikirjatkin
ovat nykyään verkossa, Lehtimäki toteaa.
- Osuuskaupan hallinnossa on ollut
runsaasti opiskeltavaa, mutta toisaalta
osuuskaupan hallintoon ja toimintaan
tutustuminen on antanut laajan läpileikkauksen koko liiketoimintaan, Dahlman
kertoo.
Joka neljäs vuosi järjestettävät osuuskauppavaalit ovat vielä oma lukunsa.
Vaalien järjestämisestä vastaamaan
hallintoneuvosto valitsee S-vaalilautakunnan, jonka sihteerinä Lehtimäki
on toiminut hallintokuntien sihteerin
tehtäväänsä liittyen. HOK-Elannon edustajistovaalit pidetään seuraavan kerran
vuonna 2024, mutta niiden valmistelu
alkaa jo hyvissä ajoin vuonna 2023.

Jatkuvaa oppimista

Reklamaatioissa pyritään aina oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen ratkaisuun.
Kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimeen asti päädytään erittäin harvoin,
Lehtimäki toteaa.
Vielä liiketoimintoihin liittyvänä esimerkkinä voidaan mainita immateriaalioikeudet, joilla tarkoitetaan aineettomia
oikeuksia, kuten HOK-Elannon ikiomaa
Alepa-brändiä. Muutoin vähittäiskaupan
ketjutunnukset ovat SOK:n omistamia ja
S-ryhmän yhteiskäytössä. HOK-Elannon
omia immateriaalioikeuksia koskevat
työtehtävät liittyvät useimmiten omistamiimme ravintoloihin sekä niiden nimien
ja logojen suojaamiseen rekisteröityinä
tavaramerkkeinä.
-Viimeisimpänä olemme esimerkiksi
rekisteröineet Prisma Kaaren Kaup-

pahalliin tulevan Siipiyhtiö-ravintolan
tavaramerkin, Dahlman mainitsee.

Osuuskunnan hallinto työllistää

Osuuskaupan hallinnosta huolehtii
osuuskuntalain mukaan hallitus. Hallinnon toimielimiä HOK-Elannossa ovat
hallitus, hallintoneuvosto ja jäsenten
vaaleilla valitsema edustajisto. Muita toimielimiä ovat hallintoneuvoston
puheenjohtajisto sekä edustajiston
nimeämisvaliokunta. HOK-Elannon koko
huomioiden – noin 650 000 jäsentä ja yli
kahden miljardin liikevaihto – osuuskaupan hallintoon sisältyy paljon erilaista
tekemistä. HOK-Elannossa sääntömääräisten kokousten järjestäminen
tapahtuu toimitusjohtaja Veli-Matti
Liimataisen johdolla kiinteässä yhteis-

Lainsäädännössä tapahtuu muutoksia
kaiken aikaa. Viime vuosien ehkä suurin
muutos, joka on koskettanut monilla
tavoin jokaista hok-elantolaista, on keväällä vuonna 2018 voimaan tullut GDPR
eli EU:n tietosuoja-asetus.
- Juridiikassa voi ja pitää jatkuvasti kehittää itseään. Vaihtelevuus ja monipuolisuus ovat tämän työn parhaita puolia,
Dahlman sanoo.
- Työtämme helpottaa huomattavasti
se, että HOK-Elannon tuki- ja liiketoiminnot ovat täynnä omien vastuualueidensa
asiantuntijoita, jotka tuntevat oman
alansa lainsäädännön, Lehtimäki kiittää.

Tarkka työ – rennompi vapaa-aika

HOK-Elannon konsernihallinnossa lakimiehen työ vaatii tarkkuutta. Entäpä työn
ulkopuolella? Molemmat naurahtavat
ja toteavat, että vapaa-aikana voi ottaa
vähän rennommin.
Dahlmanin vapaa-aikaa rytmittää
nykyisin italian mastiffin pentu Boris.
Harrastuksiin kuuluu myös maantiepyöräily ja mökkeily Vaasan saaristossa.
Lehtimäki on kuluneena kesänä viettänyt aikaa kahden pienen lapsenlapsensa
kanssa sekä kaivannut teatteria, konsertteja ja näyttelyitä - liput muutamiin
konsertteihin odottavat uusia ajankohtia
koronarajoitusten takia.

    ViP 15

Chico's Arabia

Annely on teidän supertähti :) kattelin tunnin verran tota
menoa ja siis: hän tekee lisämyyntiä ihan vaan sillä, että
on todella mahtava persoona. Lähestyy asiakkaita kuin
kantiksia, vaikka näkisi ensimmäistä kertaa. Kuten minut. Aspakouluttajana ihailin vaan sitä, miten hän hoitaa
työnsä vaivattomasti ja selkeästi pitää siitä mitä tekee.
Tossa on työntekijä, josta teidän on pidettävä kiinni!

La Famiglia Flamingo

Ihana kokemus! Ruoka oli todella hyvää tästä kiitokset
keittiölle ja myös iso kiitos hyvästä palvelusta. Selkeästi
kiireinen ilta mutta kaikki tarjoilijat olivat erittäin mukavia ja varsinkin meidän oma miestarjoilija oli erittäin
asiantunteva työssään. Osasi mm. suositella todella
hyvin erittäin hyvää viiniä ruuan kanssa. Kaiken kaikkiaan
kokemuksena todella onnistunut ja varmasti palaamme
uudelleenkin. Kiitos!
Ikinä en on ole vielä joutunut pettymään ruuasta ja

palvelusta. En tälläkään kertaa. Harmi ettei omasta kaupungista löydy ravintolaa. Kiitos hyvästä ruuasta.

Casa Largo

Asioimme ravintolassa pe 13.8 ja meitä palveli Annika
k. Palvelu oli ensiluokkaista koko illan, en ole koskaan
saanut missään ravintolassa näin hyvää palvelua. On
suorastaan valtava ilo ruokailla kun tarjoilija osaa asiansa ja jaksaa hymyillä joko illan suuren suuri kiitos ja
terkut Keski-Suomesta

♥

😊

Vltava

Aivan loistava ruoka ja erityiskehut tarjoilija-Artolle,
kuka meitä 11.8. illalla palveli. Ei pelkästään tarjoilutyöstä, vaan kertoi myös omia suosikkeja mm. jälkiruokaviineistä, jotka osuivat lähestulkoon täydellisesti meidänkin makuihimme. Ilman tätä olisi jäänyt varmasti
jälkkäriviinit ottamatta.

😊

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

S-market Tullinpuomi

Erityinen kiitos nuorehkolle miesmyyjälle, joka ohjasi S-ryhmän
tuotekilpailussa voittaneiden tuotteiden luokse. Myyjä oli erittäin
palvelualtis, kiireettömän tuntuinen ja miellyttävä, vaikka joutui
keskeyttämään hyllytyksen kyselyjeni vuoksi. Mallimyyjä

👏👏

S-market Korson asema
Emotion Hyvinkää

Myyjä oli asiantunteva, avulias ja ystävällinen.
Olin jo melkein unohtanut kuinka hauskaa on
asioida myymälässä missä saa palvelua. Lisäksi
arvostan sitä, että myyjä oli liikkeen imagon mukaisesti erittäin huoliteltu ja kauniisti meikattu.

Emotion Tripla

Menin ostamaan vain tiettyä tuotetta ja käynti oli
loistava sekä nopea. Myyjä osasi asiansa, huomasi
kiireen eikä siksi tarjonnut uutuuksia tms. Loistavalla myyjällä on tilannetajua ja siksi ehdottomasti
täydet pisteet minua palvelleelle myyjälle. Tästä
syystä menen myös uudestaan paremmalla ajalla
ja kuuntelen mielelläni uutuuksista, vaihtoehdoista jne.
Myyjä asioi erinomaisesti 6-vuotiaan tyttäreni
kanssa. Ihanasti huomioon ottaen vaikka olikin
pieni asiakas kyseessä ja hienosti varmisti vielä
aikuiselta onko äidille pienen ostot ok.
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Huippuystävällinen henkilökunta! Naismyyjä päästi pienen tyttöni
pissalle ja pelasti kauppareissumme, vaikka asioimme lauantai-iltana, jolloin ei varmasti ole helppoa keskeyttää töitä pissareissua
varten. Ihanaa, että välittämistä on oikeasti myös
Korsossa!

S-market Pakila

Asioin tänään myymälässänne ja oli pakko laittaa kiitokset. Kassalla
3 myyjä 000018 neuvoi auliisti miten voin käyttää s-mobiilitarjouksen, jota en ollut aikaisemmin käyttänyt. KIITOS HYVÄSTÄ PALVELUSTA!

S-market Tuusula

Liha-kalatiskille erityiskiitos
erinomaisesta palvelusta!

Alepa Haikala

Kiitos kohteliaasta ja positiivisesta
palveluasenteesta nuorille myyjille!
Kiva käydä tuollaisessa kaupassa!

Belge

Top3 parasta palvelua ikinä. Nopeaa, hauskaa ja hyvää palvelua.
Suuret propsit Pinjalle ja vuoropäällikölle! Toivottavasti jätettiin
hyvät tipit!

Jyvänen Martinlaakso
VENN Helsinki

Ihana perjantai-ilta Oli ihana nähdä kuinka sydämellä työntekijä otti meidät ikäkriiseineen vastaan.
Kiitos Suville, teet juuri sitä mitä kuuluukin. Terveisin ihanaiset naiset

Coffee House Iso Omena

Ihanaa palvelua tänään nuorilta naisilta klo 12 jälkeen Jäi hyvä mieli ja bagel maistui erittäin hyvin!

😊

Olimme lasten kanssa syömässä ja saimme hyvää, miellyttävää
ja asiantuntevaa palvelua miestarjoilijalta. Ruoka oli myös oikein
maittavaa, vaikka yksi dippikastike ei ollut yhden seurueen jäsenen mieleen (chipotle ei ollut kuulemma tarpeeksi tulista, eikä
savunmakua ollut juurikaan), hän sai heti uuden ja toisenkin vielä
tilalle. Humaltunut asiakaskin poistettiin näppärästi ja hienovaraisesti niin, että lapset eivät edes huomanneet tilannetta.

Chico's Jumbo

Tultiin nälkäisinä ja väsyneenä syömään, ja meitä palveli aivan
ihana Miska joka suositteli uusia juomia ja ruokia. Suurkiitos hänelle! Tulemme tämän takia ehdottomasti uudelleen.

Coffee House Jumbo

Coffee House Jumbon henkilökunta on aivan ihana! Olen käynyt siellä nyt useamman kerran lastenvaunujen kanssa, ja joka ikinen kerta aina eri kassahenkilö
on kysynyt, tarvitsenko apua tarjottimen kanssa ja tarjoutunut kantamaan sen
pöytään. Kaikki tapaamani työntekijät ovat ystävällisiä ja avuliaita, ja ottavat asiakkaat erinomaisesti huomioon. Lisäksi palvelu on aina ripeää ja kahvit on tehty
hyvin. Ihana paikka, jossa aion käydä joka kerta Jumbossa käydessäni.
Hei, asioitiin kahvilassanne 3.8 klo 12.47. Pakko kirjoittaa palaute, koska saimme
niin hyvää palvelua pitkältä vaalealta mieheltä! Asiakaspalvelutaidot hallussa
ja erittäin mukava. Toivottavasti palaute menee hänellekin perille! Tulemme
varmasti uudelleen.

😊

Rotterdam

Hei! Haluaisin antaa itseni ja ystäväni puolesta hyvää palautetta eilen illalla 2.8.2021
olleesta naispuolisesta baarimikosta.
Hänellä oli ihana ja lämmin asenne työhön
ja asiakkaita kohtaan ja oli asiakkaan
näkökulmasta lähestyttävä työntekijä ja
pystyi heittämään myös kevyttä vitsiä.
Tuli myös kysymään onko kaikki ok, kun
joku tuntematon mies tuli pöytäämme
selittämään omia juttujaan ja vaikka asia
oli ihan ok sillä hetkellä, niin tuollainen ammattimaisuus voi estää monet ongelmat
jatkossa ihmisiltä, jotka eivät ehkä kykene
sanomaan ei tai kieltäytymään tuntemattomien seurasta. Kiitos hänelle!

Sokos Kaari

Todella ystävällinen ja avulias kosmetologi/myyjä auttoi minua valitsemaan meikkejä häihini. Ihanaa saada asiantuntevaa
apua kiireettömästi ja henkilökohtaista
palvelua yksilöllisesti omiin tarpeisiin, kun
itse ei ihan tiedä mitä kaikkea tarvitsee.
Kosmetiikkaosaston Rosa on aivan huippu työssään. Nytkin sain hyvän tuoksuvinkin, jonka tulen ostamaan itselleni, kiitos
hyvästä asiakaspalvelusta

Emotion Redi
Sokos Helsinki

Kävin eilen pitkästä aikaa kiertelemässä
ajan kanssa Tavaratalossa. Menin ensin
kosmetiikkaan hakemaan miehelleni
parranajovälineitä ja ihanaa kun reipas
nuori myyjä kyseli tarvitsenko apua ja
kuulin kyselevän kaikilta muiltakin. Kävin
Opi-pisteessä lakkauttamassa kynnet
ja voi miten upea palvelu. YSL-pisteessä
sain aivan mielettömän hyvää neuvontaa
ja keskustelimme tuotteista. Mukaan
lähti myös heräteostos. Menin tämän
jälkeen etsimään itselleni alushousuja
mutta mukaan lähtikin pitkän pohdinnan
ja sovituksen jälkeen liivit. Sain aivan
ihanaa palvelua Elenalta, sekä tämän
jälkeen vielä Virpiltä ja ihana Elena tuli
vielä rahastamaan taukonsa jälkeen.
Huippupalvelua. Viiveltä tuli myös hyviä
vinkkejä. Onpa ilo käydä ostoksilla, kun
saa niin hyvää palvelua. Ps. Ostin myös
Kodin kampanjasta kulhon. Nyt on todella
hyvät kampanjat.
Lämmin kiitos miesten pukeutumisen
Petterille erinomaisesta asiakaspalvelusta. Myit puvun, paidan ja taskuliinan
lisäksi meille mielihyvää roppakaupalla.
Kiitos!

Redin Emotion myymälä ansaitsee enemmän kuin täydet pisteet. Johtotähtinä
ehdottomasti Soile ja nyt minulle uutena
kasvona Lotta. Toki muutkin ovat asiansa
oaaavia, mutta eritoten Lotta on valloittanut olemuksellaan ja palveluhenkisyydellään ainakin minun sydämeni ja töissäni
muutama kollega tunnisti myös kehuja
antaessani tämän pitkänhuiskean vaalean
kaunottaren. Liikkeeseen on ilo mennä ja
palvelu on takuuvarmaa. Nuori kaunokainen on oikealla paikalla ja tuntee tuotteet
ja osaa huomioida asiakkaan tarpeet ja
mahdolliset haasteet kauneudenhoidossa.
Tämän jälkeen minun ei tarvitse asioida
muualla ️ kiitos!

❤😊

Emotion Sello

Kiitos iloisesta ja hyväntuulisesta palvelusta ja avusta!

Emotion Jumbo

Haluan kiittää Jumbon Emotionin myyjää,
joka palveli minua Madaran tuotteiden
kanssa. Asiakaspalvelu oli niin luonnollista, iloista ja reipasta. Tuli fiilis, että myyjä
oli onnellinen työpaikastaan ja asiakkaistaan. Tuli arvokas olo asiakkaana. Kiitos
tästä kokemuksesta!
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Maailman suurin etäTET marraskuussa
– HOK-Elanto vahvasti esillä kaupan alan
päivässä

Talous ja nuoret TAT järjestää marraskuussa
yhdessä viiden toimialan kanssa Maailman suurimman etäTET-viikon. Mukana ovat Finanssiala,
Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Kaupan liitto.
Kokonaan etäyhteyksien avulla toteutettava
TET-jakso antaa tulevaisuuden tekijöille, nuorille, työelämäkokemuksia ja auttaa tunnistamaan
omia vahvuuksia.
Kaupan liitto kutsui etäTET-päivän yrityskumppaneiksi
jäsenyrityksiään kaupan eri toimialoita; päivittäistavara- ja
erikoiskaupasta sekä teknisen tukkukaupan puolelta. Yrityskumppaneina kaupan päivässä ovat HOK-Elanto, Onninen Oy,
Suomalainen Kirjakauppa Oy sekä Varusteleka Oy. Kaupan alan
koulutuksesta ja alalle johtavista opintopoluista nuorille tulee
kertomaan vantaalainen kauppaoppilaitos Mercuria.
- Meille työelämään tutustuvat nuoret ovat aidosti tärkeitä
tulevaisuuden tekijöitä. Yhteensä yli 200 Alepaa, S-marketia, Prismaa, Food Market Herkkua sekä ruoan verkkokauppa
tarjoavat monenlaisia vaihtelevia tehtäviä ja mielenkiintoisia
urapolkuja. HOK-Elannon yli 6 000 työntekijästä viidesosa
on alle 25-vuotiaita. Vuosittain palkkaamme myös noin 1 500
kesätyöntekijää. Satsaamme vahvasti perehdytykseen, ja myös
tettiläiset saavat meillä kattavan kuvan kaupan alan arjesta ja
askareista, nyt poikkeusoloissa tällä kertaa etänä”, HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen toteaa.
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- Kauppa on Suomen suurin nuorten työllistäjä ja usein nuoren ensimmäinen työpaikka. Kesätyöt sekä erilaiset työharjoittelut ja työelämän tutustumiset ovat nuorille ratkaisevan
tärkeitä ajanjaksoja oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä vastuullisen ja miellyttävän työkokemuksen saamiseen, muistuttaa Kaupan liiton toimitusjohtaja ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjan vuoden 2021 suojelija
Mari Kiviniemi.
Ajatus etänä tehtävästä TETistä syntyi vuosi sitten syksyllä
HOK-Elannon HR-osastolla.
- Aloimme pohtia, miten voisimme tutustuttaa nuoria työelämään olosuhteissa, joissa fyysinen osallistuminen on mahdotonta. Melko pian havaitsimme, että HOK-Elannon resurssit
eivät yksinään riitä etäTETin toteuttamiseen, jolloin otin yhteyttä TATiin, joka jalosti idean uudelle tasolle usean toimialan
yhteiseksi kokonaisuudeksi, Virtanen taustoittaa.
- On hienoa, että kaupan alalta nousee etäTETin kaltaisia ideoita ja innostusta nuorille suunnatun työelämätiedon
tuottamiseen. Olemme hyvin iloisia, että HOK-Elanto alan isona
työllistäjänä ja vastuullisena toimijana on mukana Maailman
suurimmassa etäTETissä yhtenä kaupan alan yrityskumppaninamme, Kiviniemi sanoo.
Yrityskumppaneiden rooli etäTETissä on merkittävä, sillä
yritysten ja niitä edustavien ammattilaisten avulla kaupan ala
näyttäytyy nuorille aidoin työelämäesimerkein ja -tarinoin.
Yritysten kanssa valmisteltujen esitysten, videoiden ja haastattelujen havainnollistamina tuodaan kaupan alaa nuorille
tutummaksi aitojen tilanteiden kautta. Työpajoissa yritysten on
myös mahdollista antaa nuorille oikeita kaupan alan työtehtä-

OPPILAITOSYHTEISTYÖN
MONET ULOTTUVUUDET
viä etäyhteyksin toteutettavina.
TET-viikolle on ilmoittautunut jo
yli kolme tuhatta yläkoulun ja toisen
asteen opiskelijaa eri puolilta Suomea. Maailman suurin etäTET on viikon
mittainen työelämään tutustumisjakso,
joka järjestetään 22.–26.11.2021. Kaupan päivä on perjantaina 26. marraskuuta.

Idea
etäTETtiin syntyi
HOK-Elannossa
Maailma on ollut suurten mullistusten
äärellä viimeiset melkein kaksi vuotta.
Globaali pandemia on mullistanut monia
asioita, ja pandemia on myös vaikeuttanut merkittävästi TET-jaksojen toteuttamista perinteisin keinoin. TET-jaksot
ovat nuorten näkökulmasta todella
odotettuja ja moni nuori saa ensikosketuksen työelämään juurikin TETissä.
Myös työnantajille TET-jaksot ovat
todella tärkeitä näytönpaikkoja ja mahdollisuuksia näyttää oman alan parhaat
puolet. Monille nuorille kipinä esimerkiksi kokin tai myyjän ammattiin on syttynyt TETissä. Ja vaikka nuoret tettiläiset
eivät ehkä työllistyisi koskaan alalle,
jossa ovat olleet TETissä, jokainen
heistä toimii kuitenkin sanansaattajana, kertoen minkälainen työnantaja se
hänen harkkapaikkansa oli. On ollut tosi
harmi, että koronasta johtuen emme ole
voineet tarjota turvallista työelämään
tutustumista sadoille nuorille.
Vuoden 2020 lopulla tähän huoleen
herättiin oikein kunnolla. Henkilöstöjohtaja kysyi minulta, että ”Mitäs
me voidaan Cake tehdä TETin osalta?
Olisiko mahdollista miettiä jotain etäTET
-vaihtoehtoa?”. Asiaa ei tarvinnut miettiä kuin yhden unettoman yön verran ja
idea oli valmis. Oli kuitenkin heti selvää,
että HOK-Elannon resurssit eivät yksinään riitä etä-TETin toteuttamiseen. Eli
tartuin puhelimeen ja olin yhteydessä
TATiin. Mahtavaa nähdä, että tästä tuli
viiden toimialan yhteinen voimannäyte!
Kaarlo Cake Virtanen

HOK-Elanto tekee tiivistä yhteistyötä toimialueen ammatillisten
oppilaitosten kanssa. Yhteistyöoppilaitoksia ovat muun muassa
Mercuria, Taitotalo, Business College Helsinki, Perho Liiketalousopisto, Stadin AO, Omnia, Hyria, Varia, Keuda ja Jollas Instituutti.
Lisäksi olemme aloittaneet yhteistyön myös Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on löytää
yhteistyön keinoja myös peruskoulujen kanssa.
Oppilaitosyhteistyö on HOK-Elannolle erittäin tärkeä osa tekemistämme ja tulevaisuuttamme. Tässä muutama näkökulma:

Vastuullisuus

Isona työnantajana HOK-Elanto kantaa suurta yhteiskunnallista vastuuta toimialueemme ihmisistä. Oppilaitosyhteistyön avulla voimme mahdollistaa monelle
nuorelle ensikosketukset työelämään ja antaa heille erittäin tärkeitä eväitä tulevaisuuteen. Oppilaitosyhteistyön kautta tarjoamme nykyään myös yhä useammalle kokeneelle alan vaihtajalle mahdollisuuden oppia uuden ammatin saloja.

Ennakoiva rekrytointi

On hyvin yleistä, että onnistuneen työelämäjakson jälkeen opiskelija on kiinnostunut työllistymään siihen työryhmään, jossa on jo päässyt tutustumaan työhön ja
ihmisiin. Näin ollen innostava, laadukas ja hyvin suunniteltu työelämäjakso on erinomainen tapa tehdä rekrytointia ennakoivalla otteella. Kun työelämäjakson aikana
opiskelija pääsee harjoittelemaan työtä, hän tietää jo valmiiksi, mistä työssä on
kyse ja toisaalta rekrytoiva esimies tuntee henkilön jo joidenkin viikkojen ajalta.

Kahdensuuntainen oppiminen

Siinä missä työnantaja pääsee jakamaan omaa osaamistaan opiskelijoille, niin yhä
useammin oppiminen on myös kahdensuuntaista. Parhaillaan koulua käyvillä opiskelijoilla on usein paljon annettavaa. Opiskelijoilla on usein oivaltavia kysymyksiä
ja parhaimmillaan omilla kysymyksillään he kykenevät kyseenalaistamaan monia
meille itsestään selviä asioita ja me voimme oppia siitä. Toki myös esimerkiksi
digitaaliset taidot ovat usein opiskelijoilla hyvin hallussa, ja he voivat auttaa meitä
jakamalla omia digitaitojaan.

Maine

”Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas”, sanoo vanha sanonta. HOK-Elannolla on vuosittain satoja nuoria, harjoittelijoita, TETtiläisiä ja opiskelijoita, joista
jokainen kertoo omista kokemuksistaan jotain omille verkostoilleen. Onkin hyvä
pysähtyä hetkeksi miettimään, että mitähän viestiä meistä kerrotaan? Ja on hyvä
pitää mielessä, että vaikka kaikki opiskelijat ja harjoittelijat eivät meille ehkä itse
työllistyisi, he hyvin todennäköisesti ovat asiakkaitamme nyt tai tulevaisuudessa.

MUISTETAAN SIIS AINAKIN NÄMÄ:
• Lämmin ja ystävällinen ensikohtaaminen luo hyvän pohjan yhteistyölle
• Huolellisesti suunniteltu perehdytys tuo turvaa perehdyttäjälle sekä
perehdytettävälle
• Aktiivinen palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat
kehittymisen edellytyksiä
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HOK-ELANNOLTA 100 000 EUROA
NUORTEN MIELENTERVEYSTYÖHÖN

PIDÄ HUOLTA
–Pidä huolta haastaa pitämään huolta nuoresta mielestä

Korona-aika on lisännyt nuorten pahoinvointia ja ahdistuneisuutta. Pääkaupunkiseudulla
avun saanti on ruuhkautunut
jo ennestään kuormittuneissa
nuorten mielenterveyspalveluissa. HOK-Elanto liittyy
100 000 euron lahjoituksella
Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n
yhteiseen Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteeseen, jonka
avulla kerätään rahaa nuorten
mielenterveystyöhön yli 70
suomalaisen artistin voimin.
Korona-aikana erityisesti nuoret ovat
olleet tiukoilla: lähes
kaksi kolmesta
18–24-vuotiaasta
vastasi kokeneensa uupumusta,
masennusta ja jopa
ahdistusta MIELI
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ry:n kyselyssä alkuvuodesta. Esimerkiksi
kriisiapuna toimivaan Sekasin-chattiin
tuli viime vuonna yli 170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin
vastaamaan.
- Nuoret tarvitsevat tukea nyt enemmän kuin koskaan. Sen lisäksi että
yhteydenottojen määrä on kasvanut,
koronapandemia on lisännyt nuorten
huolia ja tuen tarvetta. Nuorten auttamiseksi tarvitaan nyt laajasti sekä matalan
kynnyksen apua että jokaisen nuoren
mielenterveyttä tukevia toimenpiteitä.
Olemme vaikuttuneita ja kiitollisia siitä,
että Pidä Huolta -kampanjan artistit ovat
nyt uudella tavalla yhdistämässä sekä
yritysten että yksityisten voimat nuorten
hyväksi, kertoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.
Pidä huolta -kampanjan keskiössä on
edesmenneen Pave Maijasen ikonisesta
Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi
versio. Mukana on yli 70 suomalaista
artistia. Kampanjan lahjoitukset ohjataan
lyhentämättöminä nuorten mielenterveystyöhön. Kampanjan mahdollistajina
toimivat S-ryhmä ja LähiTapiola lahjoitta-

vat kampanjan alkupääomaksi kokonaisuudessaan 500 000 euroa ja mahdollistavat tuhansien nuorten kohtaamisen
matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen piirissä.
- Korona-aika on koetellut nuorten
mieltä ja nuoret tarvitsevat nyt apua ja
myönteisiä signaaleja. Suurena työnantajana ja nuorten työllistäjänä meillä
on vastuumme nuorten pärjäämisestä. Haluamme kuulla nuoria ja välittää
heistä. Tämä kampanja on konkreettinen
teko sen puolesta. Kun meille tarjoutui
mahdollisuus lähteä mukaan, tartuimme
siihen välittömästi. Meillä HOK-Elannossa, osuuskauppojen jäsenillämme ja
kumppaneillamme on voimaa vaikuttaa
pääkaupunkiseudun nuorten hyvinvointiin, sanoo HOK-Elannon toimitusjohtaja
Veli-Matti Liimatainen.

Pääkaupunkiseudulla
apua tarvitaan nyt
– ei jätetä nuoria yksin

Kuka tahansa voi osallistua hyväntekeväisyyshaasteeseen lahjoittamalla
pidahuolta.fi -sivuston kautta. Lahjoitustuotot ohjataan lyhentämättöminä
hyväntekeväisyyteen.
Suurin osa lahjoituksista kanavoidaan
MIELI ry:n kautta
keskustelupalvelu
Sekasin-chattiin,
jonka kautta tällä
hetkellä pystytään
auttamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria.
Lahjoitusrahoilla tuetaan myös
nuorten mielenterveystaitojen vahvistamistyötä kouluissa. Myös kuuntelemalla
Pidä huolta -kappaletta suoratoistopalveluissa voi auttaa, sillä kappaleen ja
musiikkivideon suoratoistokorvaukset
ohjataan lahjoituspottiin.
Hyväntekeväisyyshaaste näkyy ja

kuuluu HOK-Elannon toimipaikoissa ja
kanavissa syksyn 2021 ajan. HOK-Elanto kannustaa asiakasomistajiaan ja
kumppaneitaan Uudellamaalla mukaan
kampanjaan.

Korona-aika kasvatti
kaipuuta keskusteluun

HOK-Elannon yli 6000 työntekijästä viidennes on alle 25-vuotiaita.
Vuosittain osuuskauppa palkkaa
noin 1500 kesätyöntekijää, joista
puolet on työelämään tutustuvia
koululaisia.
- Nuorten hyvinvointi on aina
ajankohtaista, tässä hetkessä se on
erityisen ajankohtaista. Olemme monelle
nuorelle silta työelämään ja tarjoamme ensimmäisiä työelämäkokemuksia
tuhansille nuorille. Tunnistamme, että
nuorten työntekijöidemme keskuudessa ahdistuneisuus ja elämänhallintaan
liittyvät haasteet ovat korostuneet
korona-aikana. Oman esihenkilön tuki
on nuorille todella tärkeää. Nuoret
kaipaavat vuorovaikutusta ja keskus-

telua aiempia sukupolvia enemmän ja
korona-aika kasvatti kaipuuta keskusteluun. Panostamme itsekin esihenkilöiden valmiuksiin entistä enemmän,
kertoo HOK-Elannon henkilöstöjohtaja
Maria Hekkala.
Tänä syksynä HOK-Elanto palkkaa
oman työ- ja organisaatiopsykologin,
joka tukee yli 400 esihenkilön ja sitä
kautta työyhteisöjen hyvinvointia sekä
kehittää mielen hyvinvoinnin johtamisosaamista. HOK-Elannossa on
kehitetty ja kehitetään edelleen mielen
hyvinvointia tukevaa varhaisen tuen
antamista ja matalan kynnyksen avun
saamista.
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VUOROIN VIERAISSA

REMONTOIJAN

PARATIISI

Vaikka ollaan rakennustarvikkeiden keskellä, vierailu
alkaa kukituksella, kun HOK-Elannon Kukkasitomon
Jenni Laulunen saapuu tutustumiskäynnille Kodin
Terraan Alisa Kurjen luo.
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PIKAVISIITILLÄ

TUULA LIUKKONEN

palveluneuvoja, Omistajapalvelu Sokos Helsinki

Siinä missä Kukkasitomossa kaikki työskentelevät samassa tilassa keskusteluetäisyydellä, Terrassa lääniä ja osastoja
piisaa. Konseptiuudistuksen jälkeen
osastojen omat asiakaspalvelupisteet
poistuivat, ja ajatuksena on, että yksi
myyjä palvelee asiakkaan alusta loppuun
asti
- Kodin Terrassa työskentely on todella monipuolista, mutta meidän ei kuitenkaan missään nimessä tarvitse tarvitse
osata kaikkea. Radiopuhelin on tässä
työssä on loistava apu, Kurki kertoo.
Kurki on tullut taloon vuonna 2016,
aluksi opiskelujen ohella muutaman
päivän viikossa. Lähiesimieskoulutuksen
jälkeen hän on tehnyt tehnyt vuorovastaavan hommia.
- Olen ammatiltani sisustaja, eli kaikki
sisärakennustyöt ja suunnittelut hoituvat. Meillä on täällä porukkaa ihan laidasta laitaan, hyvin erilaisilla koulutustaustoilla. Tuotteisiin pääsee hyvin sisään,
kun tavarantoimittajat kouluttavat meitä
paikan päällä, ja isommat valmistajat järjestävät pidempiä koulutuksia tiloissaan.
Päivän mittaan asiakkaita on laidasta
laitaan mutta aamupäivät on melkein
pyhitetty yritysasiakkaille. Iltapäivästä ja
illasta yksityisasiakkaita saapuu ostoksille monipuolisemmin.
- Etätyöt ovat tuoneet meille paljon uutta asiakaskuntaa. Kun viettää
enemmän aikaa kotona tai vaikka mökillä
tekemässä töitä, niin ympäristö rupeaa
eri tavalla kiinnostamaan. Osalle ihmisistä viimeiset vuodet ovat tuntuneet olleen
varsinaista remontoijan unelma-aikaa,
Kurki sanoo.
Sisustustrendeissä viimeiset vuodet
ovat olleet valkoisen, harmaan ja mustan
voittokulkua, mutta värit ja puun eri sävyt
ovat alkaneet tulla taas esiin.
- Täytyy myöntää, että minulla olohuoneen seinä vaihtaa väriä vähintään
puolen vuoden välein, Kurki naurahtaa.

1. Mitä työnkuvaasi ja tehtäviisi kuuluu?

Palvelen asiakkaita tiskin takana suurimman osan päivästä, joskus
myös sähköpostitse ja puhelimitse.

2. Minkälainen työpaikka Omistajapalvelu on?

Asiakasomistajapalvelu on minulle ollut hyvä työpaikka. Työ on välillä
aika haastavaa, mutta myös palkitsevaa.

3. Kerro lyhyesti ePassista henksuetuna?

ePassi on helppokäyttöinen ja aina mukana puhelimessa. Hyvä kun
työnantaja satsaa työntekijöiden hyvinvointiin, ja kiva kun nyt on
kulttuurikin mukana. Itse olen käyttänyt etua hierontaan, ja loput aion
käyttää uimahallilippuihin.

4. Mitä muita henksuetuja pidät itse tärkeinä?

Henksuale ostoksista on minusta tärkein, mutta ravintoloiden alennus on myös hieno homma.
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PIDETÄÄN HUOLTA, ETTÄ MAHDOLLISIMMAN
MONI NUORI SAA PYYTÄMÄÄNSÄ APUA
Korona-aikana nuorten tuen tarve on kasvanut merkittävästi. 
Esimerkiksi nuorten kriisiapua tarjoavaan Sekasin-chattiin on tullut vuoden
aikana 170 000 yhteydenottoa. Vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.
Me S-ryhmänä olemme mukana pitämässä huolta nuoresta mielestä.

Me HOK-Elannossa olemme mukana tukemassa 
nuorta mieltä 100 000 eurolla ja haastamme
kaikki Uudenmaan yritykset mukaan.

