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PELATAAN SAMAAN MAALIIN
Sain vuosi sitten, tuoreena toimitusjohtajana,
HOK-Elannon hallitukselta melko kunnianhimoisen
tehtävän: rakenna yritykselle kahdelle sivulle tiivistetty strategia, joka ei perustu normaaliin ammattijargoniin tai puppugeneraattorin tuottamiin tyhjiin
sanoihin. Strategia, joka on selkeä ja jossa on ymmärrettävä tekemisen suunta, jonka takana jokainen
hok-elantolainen voi hyvillä mielin seistä.

HOK-Elanto haluaa tarjota asiakasomistajilleen
”parhaan setin omasta kaupasta.” Maaliin päästään,
kun me kaikki innostuneella fiiliksellä ilahdutamme
asiakkaitamme ja saamme aikaan reippaasti myyntiä
ja riittävästi tulosta. Osuuskaupassa meille riittää
tulos, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja
investoinnit, eli turvaa tulevaisuutemme – tuloksen
maksimointi ei ole itseisarvo.

Koko uusi johtoryhmämme innostui haasteesta,
jonka lähtökohta oli kirkas – osuuskauppana olemme olemassa vain tuottaaksemme etuja, palveluja ja
hyvinvointia asiakasomistajillemme. Kävimme pitkiä
keskusteluja eri puolilla HOK-Elantoa, kuuntelimme asiantuntijoita, sorruimme jargoniin, palasimme
lähtöpisteeseen, pohdimme asioita asiakkaan ja
työntekijän näkövinkkelistä, otimme eri ketjujen
ominaislaadut huomioon ja mietimme tulevaisuuden
haasteita.

Pelataan samaan maaliin
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Mun innostunut fiilis

Tässä lehdessä avataan uutta strategiaamme, joka
muuttuu todeksi vain sillä, että me kaikki yhdessä
muutamme ajatustapaamme ja tekemisiämme.
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Upeita uria

Totesimme, että meillä on moni asia erinomaisella mallilla. Toimintaohjeissa, ketjutoiminnassa ja
prosesseissa olemme mestariluokkaa. Mutta onko
meillä annettu tarpeeksi tilaa rohkeille ratkaisijoille
ja innostuneille ihmisille? Voisivatko arvot ja eettiset periaatteemme toimia entistä enemmän apuna
ratkaistessamme arjen haasteita?
Usein väitetään, että ”organisaatiokulttuuri syö strategian aamupalaksi.” Uskon, että uusi strategiamme
ei suostu syötäväksi, vaan päinvastoin mahdollistaa
meille uuden tavan toimia yhdessä. Ohjeistuksia
ja prosesseja tarvitaan tietysti edelleen, mutta ei
jäykistämään ja estämään, vaan luomaan perustaa
tekemisille.
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PIRTEÄSTI
NELIKYMPPINEN

Kun Alepa käynnisti toimiaan vuonna 1979 Hämeentiellä ja Asematunnelissa,
kaupan ala näytti hyvin erilaiselta kuin tänä päivänä. 40 vuotta myöhemmin Alepa-ketjussa
on jo 114 myymälää, ja brändi on näkyvämpi kuin koskaan.
Alepan historia on täynnä innovaatioita ja pelotonta lähestymistä kaupan alan lainalaisuuksia kohtaan. Alkuperäinen
Alepa-konsepti karsi tuotevalikoiman minimiin ja käytti
hyväksi automaatiota sekä keksi henkilökunnan aikaa säästäviä työtapoja. Ennen oli esimerkiksi jokaiseen tuotteeseen
liimattu hintalappu erikseen – nyt siirryttiin kylttiin, joka
kertoi hinnan laatikon kyljessä.
Vuonna 1987 Alepat myytiin SOK:lle, Helsingin entisen
kaupunginjohtajan Jussi Pajusen toimiessa ketjun toimitus-

johtajana. Noista ajoista matkan varrelle on jäänyt monta
kivijalkakauppaa, kuten T-Kauppa, Spar, Siwa, Valintatalo
ja Kukkura. Alepan brändi on kuitenkin kestänyt aikaa ja
jatkanut kukoistustaan.
Menestys ei tapahdu vahingossa, vaan sinnikkäästi palveluita kehittämällä. Ympärivuorokautiset aukiolot, ruoan
kotiinkuljetus, Alepa Kontti ja Kulkuri sekä Korttelitoive ovat
esimerkkejä viime vuosien kehitysaskelista kohti henkilökohtaisempaa kauppakokemusta ja esteettömämpää asiointia.

Herkullista hurmosta Tapiolassa
Tapiolan Food Market Herkun uudistusremontti on saatu
maaliin ja lopputuloksesta ei voi olla kuin ylpeä!
Uusi ilme mukailee Helsingin Food Market Herkusta tuttua
konseptia ja muutoksen myötä Tapiolaan on saatu lähes
sata hyllymoduulia ja yli tuhat tuotetta lisää. Palvelutiskejä löytyy noin 40 metriä. Lopputulos on toimiva ja selkeä,
leveämmät käytävät mahdollistavat vaivattoman kulkemisen
ostoskärryjen kanssa.
Uudistus toi mukanaan muun muassa Bistron ja pizzauunin. Jo ilmiöksi noussutta Vottosen kalakeittoa saa nyt
Bistrosta, josta löytyvät myös tapakset, viinit, kahvit, konjakit, kuohuviinit sekä samppanjaa. Pizzauunissa paistetaan
herkullisia roomalaistyylisiä pizzoja ja Herkkuun varta vasten
tehdyt pizzapohjat tulevat suoraan Italiasta.
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Jotain uutta, jotain vanhaa
Herkun uudistus on suunniteltu nopeuttamaan arkiostamista. Kauppareissua sujuvoittaa muun muassa pikakassat,
monipuolinen meals-valikoima sekä valmiiksi pakatut, ravintolatasoiset Preps – Ready To Cook-tuoreruoat.
Uusien tuotteiden ja palveluiden rinnalla myös vanhat
suosikit ovat säilyneet. Food Market Herkku -ketjusta löytyvät Suomen ainoat MSC-sertifioidut kalatiskit ja Tapiolassa
Herkun omaa graavilohta myydään 50 kiloa viikossa.
Helsingin myymälässä menestykseksi osoittautunut Satokausi-kasvisosasto on myös Tapiolassa näyttävästi esillä.

Food Market Herkku Tapiolan uudistuksen juhlallisuudet starttasivat
28.2. Avausviikolla myymälässä järjestettiin monipuolisesti ohjelmaa,
maistatuksia ja kilpailuja. Itäkeskuksen Herkun remontti on myös
käynnistynyt ja sen uudistusta päästään juhlimaan huhtikuun alussa.

Kaupunkipyörä on lastattu korttelitoiveilla
Alepa on kunnostautunut kaupunkilaisten arjen helpottajana, ja paikkansa kesäisen Helsingin ja Espoon maisemissa
ovat lunastaneet kirkkaankeltaiset Alepa-fillarit. Kaupunkipyörät ovat pokanneet useita palkintoja, mukaan lukien
Vuoden sponsorointiteko ja Vuoden vastuullisuuskampanja.
Pyörät ovat osaltaan olleet muuttamassa kaupunkikulttuuria
sekä helpottaneet ihmisten liikkumista pääkaupunkiseudulla. Pyörillä poljettiin vuonna 2018 kaikkiaan yli kolme miljoona matkaa ja kilometrejä kertyi noin 6,4 miljoonaa.
Palkintoja on ansaitusti rohmunnut myös Alepan Korttelitoive-palvelu. Asiakkaat ovat voineet vaikuttaa lähi-Alepansa valikoimiin jo parin vuoden ajan, mutta maaliskuussa
2018 käyttöön otetun Korttelitoive-chatbotin myötä toteutettujen toiveiden määrä on moninkertaistunut, ja viime
vuonna 40 000 asiakkaan toive pääsi hyllyyn.

5

MEIDÄN

Tikkurilan Chico´s uudistui
lattiasta ruokalistoihin
Ravintolapäällikkö Jenni Nevalaisen luotsaama Chico’s Tikkurila soittaa nyt uutta sävelmää – ihan konkreettisesti, sillä
uuden konseptin myötä vaihtui myös ravintolassa kuultavat
soittolistat.
Asiakkaille halutaan tarjota herkullisia ja terveellisiä vaihtoehtoja, jotka huokuvat visuaalista kauneutta. Chico’sista
saat mehukkaat vurgerit eli kasvisburgerit, jotka hurmaavat
lihansyöjätkin.
Uudessa Chico’sissa voit valita ja luoda juuri sinulle sopivan tavan ruokailla – burgereiden, vurgereiden, tacojen ja
erilaisten street food -annosten hauska yhdisteleminen on
niin tätä päivää!

S-marketit uudistuvat!

2200 kesäduunaria!

Vastuullinen kesäduuni

HOK-Elanto palkkaa tänä vuonna noin 2200 kesätyöläistä,
joista noin 700 on kesäapulaisia ja noin 1500 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijoita.
Kesätyö on ainutkertainen tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden työntekijöihin. Hoitamalla kesätyöasiat
vastuullisesti voimme varmistaa vetovoimamme kiristyvässä
kilpailussa osaavasta työvoimasta.
Tervetullut vastaanotto, riittävä palautteenanto ja perehdyttäminen ovat tärkeitä asioita. Kesätyöntekijän ottaminen
mukaan päätöksentekoon lisää työn mielekkyyttä ja työntekijä kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä. Samalla voimme
itsekin oppia uutta!
HOK-Elanto toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet kesätyypit!

HOK-Elanto on tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoutuu noudattamaan vastuullisen
kesätyön periaatteita: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ,
perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.
Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen
kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään tai motivoi jatkamaan
työsuhdetta edelleen.
Lue lisää kampanjasta osoitteesta
www.kesaduuni.org

Uusia Alepoita
Tänä vuonna on jo avattu kolme Alepaa: Selloon, Mellunmäkeen ja Jousenpuistoon.
Alepa Viherlaakso avautuu 24/7 -yksikkönä fresh upin jälkeen 21.3. Alepa Kannelmäen avajaisia juhlitaan 28.3.

S-market Vallilassa alkoi remontti 1.3. ja se avautuu entistä ehompana 11.4. Koko myymälän uuden raikkaan ilmeen
lisäksi heviosasto laajenee upeaksi keitaaksi ja jatkossa
mukaan voi napata itse puristettua appelsiinimehua.
Tuoreuteen panostetaan entistä enemmän ja uudistetulla
palvelutorilla on tarjolla esimerkiksi paikan päällä jauhettua
jauhelihaa ja itse pakattua juustoa. Saatavilla on myös käsin
valmistettuja Arvo Kokkosen susheja. Ensimmäisenä S-markettina Vallilassa testataan Herkustakin tuttua Beijing8 take
away -konseptia, josta voi poimia mukaan sekä dumplingsit
että niiden valmistukseen tarvittavat välineet.
Myös S-market Hakaniemi ja Emotion Hakaniemi remontoidaan Siltasaari 10 kiinteistön peruskorjauksen yhteydessä.
Siltasaareen avautuu alkuvuodesta 2021 uudenlainen ja edistyksellinen liikemaailman, kulttuurin ja vapaa-ajan keskittymä.
Henkilökunta siirtyy työskentelemään oman ketjun muihin
toimipaikkoihin.
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Paras setti omasta kaupasta

HOK-Elannon pelikirjaa
tarkennettiin
Osuuskaupan perustehtävä tulee jatkossakin olemaan palvelujen, etujen ja hyvinvoinnin tuottaminen
asiakasomistajilleen eli jäsenilleen. Maailma ympärillä muuttuu, asiakkaiden tarpeet ja toiveet ovat aiempaa
erikoistuneempia ja pirstaleisempia, ja kilpailu etenkin täällä pääkaupunkiseudulla kiristyy.

HOK-Elannon vahvuuksia ovat selkeät toimintaohjeet,
vahvat tukitoiminnot ja tehokkaat prosessit. Nyt halutaan
antaa tilaa rohkeille ratkaisijoille ja innostuneille ihmisille,
jotka pystyvät päivittäisissä kohtaamisissa ilahduttamaan
asiakkaitamme.
Kehittämisen painopisteitä ovat esimiestyö, palveluiden houkuttelevuus, hintojen pitäminen kilpailukykyisinä.
Lisäksi henkilöstön työhyvinvointi ja vastuullisuus ovat
meille tärkeitä kaikessa toiminnassa. Kaikkea tekemistä
ohjaavat HOK-Elannon arvot ja eettiset periaatteet.
Saattaa kuulostaa korkealentoiselta, mutta kyse on oikeastaan hyvin arkisista ja helposti hahmotettavista asioista.
Muutetaan tekemisen suuntaa eteenpäin, ylöspäin ja
ihmistä päin – sekä työkavereita että asiakasta. Tavoitteena on henkilöstön innostunut fiilis, joka tuo ilahtuneita
asiakkaita, he taas reippaasti myyntiä ja myynti riittävästi
tulosta.

Innostunut fiilis?
Oikeastaan kaikki lähtee henkilökunnan innostuneesta
fiiliksestä, asiakkaamme huomaavat helposti, jos henkilökuntamme on töissä hyvällä fiiliksellä ja valitettavasti
myös päinvastoin. Henkilöstön fiilikseen pyritään vaikuttamaan muun muassa esimiestyötä kehittämällä. Toisaalla
tässä lehdessä kerrotaan Mun Fiilis -mobiilisovelluksesta,
jota ollaan ottamassa käyttöön yksikkö kerrallaan vuoteen 2020 mennessä.
Henkilöstön palkitsemismalliin haetaan myös uutta kulmaa. Nykyisin vakituinen henkilökunta on saanut jälkikäteen erikseen päätettävän tulosbonuksen koko konsernin
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edellisvuoden tuloksen perusteella. Jatkossa palkitseminen tulee perustumaan suoritusmittareihin, joiden
pohjalta henkilöstöä palkitaan oman yksikön onnistumisen perusteella joko kuukausittain tai kolmen kuukauden
jaksoissa. Uskomme, että tämä auttaa ihmisiä nykyistä
paremmin näkemään oman panoksen merkityksen yhteisen tuloksen tekemisessä.

Ilahtunut asiakas?
Mikä saa sinut asiakkaana ilahtumaan? Iloinen hymy, oikea
hinta, toivomasi tuote hyllyssä, kulkuyhteydet ja omiin
aikatauluihisi sopivat aukioloajat? Ostosten kotiinkuljetus
tai noutopiste näppärästi matkasi varrella? Vegaaniburger, mocktail-valikoima vai kohtuuhintainen kuohuviinipullo? Vai mobiilimaksaminen, pikakassa, omien ostojen seuranta ja takuukuitit kännykässä? Vai jotain ihan
muuta?
Asiakkaiden toiveet muuttuvat ja teemme lujasti töitä
konseptien, tarjooman, palveluiden ja yksiköiden kehittämiseksi. Kaikkien toiveita emme voi täyttää, mutta asiakkaan ilahduttamiseksi jokainen voi osaltaan tehdä pieniä
asioita kaikissa kohtaamisissa, laittaen oman persoonansa
peliin.

Reippaasti myyntiä ja riittävästi tulosta?
Palvelemme asiakkaitamme tällä hetkellä noin 340
yksikössä yhdeksän kunnan alueella. Toimialueemme
väestö lisääntyy viimeisten ennusteiden mukaan jopa
neljännesmiljoonalla seuraavien vuosikymmenten aikana.
Tämä kehitys tarkoittaa meille HOK-Elannossa sitä, että

Eettiset periaatteet:

Arvot:

– arvostamme ja kunnioitamme toisiamme
– toimimme voimassa olevien säännösten ja
sopimusten mukaan
– viestimme avoimesti
– kilpailemme reilusti
– olemme lahjomattomia
– suojaamme yrityksen omaisuutta ja käytämme sitä asianmukaisesti
– suojaamme luottamuksellisen tiedon
– noudatamme hyvää hallintotapaa

–
–
–
–

kasvua, työtä ja investointeja riittää nykyisten toimialojemme puitteissa pitkälle tulevaisuuteen - emme haikaile
kokonaan uusien liiketoimintojen perään. Toki kehitämme
jatkuvasti nykyisiä palvelujamme ja seuraamme toimintaympäristömme muutoksia valppaasti.
Toimialueemme kasvu ja onnistuminen asiakkaidemme
palvelussa mahdollistavat reippaan myynnin kasvun. Tämä
tuo meille myös mahdollisuuksia tuottaa asiakasomistajillemme entistä parempia etuja ja palveluja. Suuntaammekin katsettamme entistä enemmän asiakashyötyjen
parantamiseen.
Osuuskauppana meidän ei tarvitse maksimoida tulostamme. Osuuskaupan omistavat ainoastaan asiakasomistajat, kuten sinä ja naapurisi, joten meidän ei tar-

olemme asiakasta varten
kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä
uudistamme jatkuvasti toimintaamme
toimimme tuloksellisesti

vitse huolehtia pörssikursseista tai osinkojen maksusta
paratiisisaarille. Meille on tärkeintä, että tuotamme kilpailukykyisiä ja -hintaisia palveluja, joilla saamme asiakasomistajamme sitoutumaan entistä paremmin palvelujemme
käyttöön. Palvelujen käytöstä maksamme heille entistä
enemmän Bonusta ja annamme entistä enemmän muita
rahanarvoisia etuja. Tulosta tarvitsemme riittävästi siihen,
että pystymme investoimaan palveluverkostoomme ja
varmistamaan henkilöstömme hyvinvoinnin.
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FRUUMilta odotetaan
verkostoitumista ja
tulevaisuuden näkymiä

Johdon uudet sparraajat esittäytyvät
Olen syksyllä aloittanut vähittäiskaupan S-Traineena
ja tammikuusta lähtien apulaispäällikön roolissa
S-market Saunalahdessa. TOK:sta siirtyneenä on
ollut hienoa huomata, miten meillä HOK-Elannossa
toimitaan edelläkävijöinä monissa ryhmätason
hankkeissa. Odotan verkostoitumista ja sitä, että
pääsemme Fruumin aikana yhdessä pohtimaan
tulevaisuutta ja meidän roolia alan kehittäjänä.

Toimin apulaispäällikkönä Malmin S-marketissa ja
työtaustaa minulta löytyy Prisma-puolelta myyjän
tehtävistä sekä S-market-puolelta hevistinä. Odotan
innolla mitä saadaan yhdessä ideoitua ja keskusteltua!
Sara-Tuuli Pentti,
apulaispäällikkö S-market Malmi

		Henri Jalonen,
		
S-Trainee S-market

Aloitin syksyllä vähittäiskaupan S-Traineena, ja tällä
hetkellä työskentelen Alepa-ketjussa. Aiempaa
kokemusta vähittäiskaupan alalta minulle on kertynyt
Osuuskauppa PeeÄssältä ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta. Fruumilta odotan, että pääsen kuulemaan
muiden ajatuksia tulevaisuuden vähittäiskaupan
haasteista sekä kuinka näihin haasteisiin pystymme
kiristyvässä kilpailussa vastaamaan.

Aloitin syksyllä vähittäiskaupan S-Traineena Prismaketjuissa. Aikaisemmin olen työskennellyt KPO:lla
ja Sokos Helsingin tavaratalossa. Fruumilta odotan
keskustelua vähittäiskaupan tulevaisuudesta! On myös
mukava päästä tutustumaan uusiin ihmisiin.
		Jonna Övermark,
		
S-Trainee Prisma

Juha-Matti Tuovinen,
S-Trainee Alepa

Veli-Matti Liimatainen kokosi toimitusjohtajakautensa aluksi eri puolilta konsernia joukon nuorehkoja hok-elantolaisia Fruum-nimiseen
työryhmään. Fruumissa pohditaan muun muassa asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen liittyviä asioita ja uusia konsepteja.
Kokoonpanoa uudistetaan vuosittain.

Konkarien mieleenpainuvimpia hetkiä:
”Mieleenpainuvin hetki viime kaudella varmaankin oli ihan ensimmäinen tapaaminen ja se hetki, kun todella
valkeni mikä on koko homman juju. Arvostus omaa työnantajaa kohtaan myös kasvoi entisestään, kun oivalsi että
päätöksenteossa todella halutaan hyödyntää vanhempaa sukupolvea edustavan johtoryhmän mielipiteiden lisäksi myös
nuoremman sukupolven ajatuksia. Erityisen mielenkiintoista oli myös olla mukana Chico’s-brändin uudistuksessa. Tästä
jo kulahtaneesta ketjusta tulee varmasti tiukka kilpailija burgermarkkinoille!”
Emmi Rusanen, apulaispäällikkö S-market Columbus Vuosaari

Olen vahvoilla mielipiteillä varustettu joukkuepelaaja
henkeen ja vereen. Tiimin hyvinvointi ja fiilis on minulle
tosi tärkeää työelämässä sekä vapaa-ajalla. Toimin
tällä hetkellä Alepa Pukinmäessä apulaispäällikkönä ja
aloitan keväällä seuraavan esimiesvalmennuksen. Olen
myös saanut olla vaikka missä projekteissa mukana,
näin viimeisimpänä tietenkin tämä Fruum, jota erittäin
mielenkiinnolla odotan!
		Otto Salminen,
		
apulaispäällikkö Alepa Pukinmäki

”Pidin eniten tehtävästä, jossa valittiin jokin S-market, Alepa tms. ja tarkasteltiin sen vahvuuksia ja kehittämisen
kohteita. Tuntui mahtavalta kertoa havaintonsa ja huomata, että niistä oltiin aidosti kiinnostuneita.”
Elina Leikas, Sokos Helsinki

Olen opparia vaille valmis tradenomi ja suuntautumisopinnot minulla on johtamisesta ja HR:stä. Tulen
Sokos-kentältä, ja keskustan tavaratalo onkin tuttu
joka nurkalta. Odotan keskustelua vaikeistakin aiheista,
rehellisyyttä, omaa kehittymistä, uusia verkostoja ja
mahdollisuuksia!

”Fruumi on ollut jokaisella kerralla kiinnostava ja rehellinen, täällä saa ja pitää puhua suoraan asioista, niin kuin ne on.”
Dan Sörensen, osastopäällikkö Food Market Herkku Helsinki keskusta

Jenni Luoko,
Sokos Helsinki
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Tällä hetkellä toimin Alepa Munkkiniemessä
myymäläpäällikkönä. Odotan keskusteluja yli ketju- ja
osuuskaupparajojen sekä verkostoitumista. Olen Oton
tavoin myös vahvoilla mielipiteillä varustettu, mutta
kuitenkin ennakkoluuloton uusien asioiden äärellä.
Oona Tuononen,
myymäläpäällikkö Alepa Munkkiniemi

Työskentelen Prisma Itäkeskuksessa viihteen ja
kodintekniikan myyntialuevastaavana. Työvuosia
Prisma-ketjussa on kertynyt jo kymmenen. Viime
vuoden puolella viimeistelin maisterin opinnot
kasvatustieteiden puolelta. Olen etsinyt uusia haasteita
ja Fruum-ryhmä tuli loistavaan paikkaan. Erityisesti
odotan, että pääsen keskustelemaan eri ihmisten kanssa
yli ketjurajojen jakaen omia ideoitaan ja kokemuksiaan.
Yhdessä voimme kehittää ja luoda mahdollisia uusia
toimintamalleja.
		Juho Nevalainen,
		
myyntialuevastaava Prisma Itäkeskus
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MUN INNOSTUNUT FIILIS
Hyvä työfiilis tukee hyvää asiakaspalveluasennetta ja
palvelun laatua, mikä näkyy ilahtuneina asiakkaina ja sitä
kautta kehittyvänä myyntinä. Mun Fiilis -mobiilisovellus
toimii keskustelun avaajana ja työkaluna, jonka avulla
voimme kehittää entistä parempaa työfiilistä!
Mun fiilis -kännykkäsovellus oli vuoden 2018 lopussa käytössä noin tuhannella hok-elantolaisella kahdessa Prismassa, kuudessa S-marketissa, 11 Alepassa ja 10 ravintolassa.
Kevään 2019 aikana sovelluksen ottaa käyttöön 42 uutta
yksikköä. Toimialat ja ketjut voivat itsenäisesti päättää
koska ottavat sovelluksen käyttöön, mutta tarkoitus on, että
vuoteen 2020 mennessä kaikki hok-elantolaiset kertovat
Mun fiiliksellä tunnelmiaan työpäivästä.
– Ideana on, että sovelluksen käyttäjä kirjaa tuntemuksensa
päivän kulusta yksinkertaisten hahmojen avulla, anonyymisti
eli niin, ettei palautteen antajaa voi tunnistaa. Appi kehitettiin liiketoimintojen toiveesta, ja se toimii päälliköiden ja
työryhmien välineenä hyvän fiiliksen ylläpitoon, applikaation
toteutuksesta vastanneen Roger Studion business manager
Oona Talvisara selvittää.
Sovelluksen kehittämistä varten haastateltiin hok-elantolaisia eri työtehtävissä ja organisaatiotasoilla. Työntekijöiden
haastatteluissa korostuivat halu tehdä merkityksellistä työtä
ja vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön sekä tarve
tulla huomioiduksi ja kuulluksi.
- Työyhteisötutkimus TYT kerää tärkeää tietoa, mutta se
tehdään vain kerran vuodessa. Mun fiilis on ajantasainen
puntari, joka antaa mahdollisuuden selvittää mahdolliset
ongelmakohdat ja tarttua niihin saman tien. Yhdessä yksikössä esimerkiksi ihmeteltiin porukan mutrusuista – stressaantunutta, ärtynyttä ja turhautunutta – fiilistä, kunnes
todettiin, että syynä oli taustamusiikin yksitoikkoisuus.
Melko helposti korjattava ongelma työntekijäkokemuksessa,
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sovelluksen kehittämisessä tiiviisti mukana ollut suunnittelujohtaja Juha Ilvonen toteaa.

Mikä fiilis Munkassa?
Alepa Munkkiniemi otti Mun fiilis -pilotin käyttöön syyskuussa 2018. Sovelluksessa kerrotaan päivän fiilikset kahdeksan
erilaisen naamakuvan avulla. Vapaamuotoisia kommentteja
voi myös kirjoittaa. Palautteen antajan henkilöllisyys ei tule
missään vaiheessa esiin. Myymäläpäällikkö Oona Tuonosen
mukaan sovellus on otettu hyvin vastaan ja fiilis myymälässä
on joitain kuljetusliikkeistä tai flunssista aiheutuneita mielipahoja lukuun ottamatta ollut erittäin hyvä.
– Pienessä yksikössä, meitä on minun lisäkseni seitsemän,
esimies on lähellä työryhmää ja aistii fiilikset ilman appiakin,
mutta on se hyvä työkalu. Meillä on hyvä tekemisen meininki, mistä saamme jatkuvasti positiivista palautetta asiakkailtakin, Oona Tuononen kertoo.
– Kaikkea ei tule sanottua suoraan, ja appi on paikallaan
varsinkin, jos joskus on tarve antaa negatiivista palautetta,
sanoo Samuli Juurakko, yksi seitsemästä.
– Pyrin ”kertomaan” fiilikseni päivittäin, joskus se kuitenkin
unohtuu. Ja hei, negatiivisenkin palautteen pitää aina olla
rakentavaa!
Fiiliksen voi valita kahdeksasta eri vaihtoehdosta:

innostunut, iloinen, rento,
tyytyväinen, stressaantunut, ärtynyt,
turhautunut, väsynyt
Lisäksi tunnetilaa voi kommentoida vapaasti tekstikenttään.

2019

13

OSTOEDUT

ETUJA JA BONUSTA
YHTEISTYÖKUMPPANEILTA

Ostoedun saat käyttöösi heti työsuhteesi alettua, kun olet HOK-Elannon pääjäsen
ja maksat ostoksesi S-Etukortti Visalla, jonka siruun henkilökuntatieto on aktivoitu.
Ostoedun saavat myös samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

S-ryhmän henkilökunta saa sekä Bonusta että etuja yhteistyökumppaneilta.
Kerro kuuluvasi S-ryhmän henkilökuntaan jo asioinnin alussa! Yhteistyökumppanit varmentavat
henkilökuntaan kuulumisen S-Etukortista maksupäätteellä tai sirukortin lukijalla.
LähiTapiola B

EasyFit / LadyLine B

Ateneum

HOK-Elannon henkilöstö sekä heidän
kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt saavat 25 % alennuksen
tietyistä vapaaehtoisista vahinko- ja
henkivakuutuksista. Kysy ja lue lisää:
www.lahitapiola.fi

Aloitusmaksu 0 € (EasyFit norm.
29,90 €, LadyLine 29/49 €)
Asiakkuuden voit tehdä suoraan
EasyFitin (easyfitshop.fi) /LadyLinen
(ladyline.fi) verkkokaupassa
alennuskoodilla SOK19Y. Lue lisää:
www.easyfit.fi & www.ladyline.fi

Pääsylippu 15 euroa (normaalisti 17 €).
Näyttelyinfoa: ateneum.fi

Silmäasema B

Alepa, S-market ja Herkku

Sokos

Sokos hotellit

– 3 % kaikki tuotteet (ei alkoholi- ja
tupakkatuotteista)

– 20 % käyttötavarat (ei koske Hyvä
Olo -palveluita eikä korjausompeluita)

Prisma

Emotion

– 3 % päivittäistavarat (ei alkoholi- ja
tupakkatuotteista)
– 5 % tietokoneet, pelikonsolit ja
matkapuhelimet
– 10 % isot kodinkoneet ja -tekniikka
– 20 % muut käyttötavarat

– 20 % kaikista tuotteista (ei koske
Hyvä Olo -palveluita)

Hotellivaraukset VAIN netistä
www.sokoshotels.fi ja www.radissonblu.fi. Varaus-/kampanjakoodi STAFF.
Henkilökuntahinta tulee varattavaksi,
jos huoneita on vapaana etsimällesi
ajankohdalle.

Marks & Spencer

Sokos Hotels Friends&Family

Prisma ja Alepa Kauppakassi
– 3 € kuljetuksista / alennuskoodi:
staff2019

ABC
– 50 % yksittäin ostetusta normaalihintaisesta autonpesusta

Kodin Terra
– 10 % rakennustarvikkeet, kiintokalusteet ja lattiapäällysteet
– 10 % koneet, laitteet ja tekniikka
– 20 % muut käyttötavarat
(Toimitusmyyntituotteista ja asennuspalveluista ei myönnetä henkilökunta-alennusta.)
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– 20 % käyttötavarat

Ravintolat
– 25 % ruoka- ja juomatuotteista (ei
tupakkatuotteista eikä pääsylipuista).
Alennus on voimassa myös alle 40
hengen pöytäseurueelle, kun seurueen yhteislaskun maksaa henkilökunta-alennukseen oikeutettu henkilö.

HOK-Elannon Hautauspalvelu
ja Lakipalvelu

15–35 % alennus päivän hinnasta,
prosentti vaihtelee hotelleittain ja
saatavuuden mukaan. Varauskoodi:
FRIENDS

Radisson Blu Friends&Family
90 € / huone / vrk / 1–2 hlö, standard-luokka, varauskoodi: FRIEND

• Silmälasit, aurinkolasit (voimakkuuksilla tai ilman) ja piilolinssit myymälästä ostettuna -30 %.
• Optikon näöntutkimus (arvo 35 €)
veloituksetta silmälasien oston yhteydessä.
• Laserleikkaukset alueellisin voimassaolevin kampanjahinnoin
Lähin Silmäasema ja vapaat silmälääkäriajat osoitteessa www.silmaasema.fi

Oral Hammaslääkärit B
Alennukset yleishammaslääkäripalveluista - 5 % ja kotihoidontuotteista -20 %.
Keskitetty ajanvaraus puh. 010 400
3400 tai verkosta www.oral.fi

Apteekkishop.fi & Itäkeskuksen
Apteekki
– 5 % kuponkikoodilla: HOK. Alennus
ei koske lääkkeitä.

Viking Line B
Viking Linen risteilyt erikoishintaan,
Helsinki–Tukholma-risteily jopa 20 %
alennuksella. Päiväristeily Tallinnaan
sekä vuorokauden risteily Turusta jopa
10 % alennuksella päivän risteilyhinnasta. Tuotetunnus FKKRY. vikingline.fi

Hertz
Jopa -15 %. Tee varaus käyttämällä
alennustunnistetta (CDP) 672392.
Varaus ja lisätiedot netistä hertz.fi

Eckerö Line B
Alennus päivän henkilö- ja ajoneuvolippujen sekä ajoneuvoyhdistelmien
risteily -tai reittihinnasta seuraavasti:
1.1.- 30.6.2019 + 13.8.2019 - 28.2.2020
– 20 %
1.7. - 12.8.2019
– 10 %
Varaukset ainoastaan Eckerö Linen
verkkokaupasta. Tuotekoodi: SHENK5
www.eckeroline.fi

Autokoulu Lilliputti
HOK-Elannon henkilökunnalle kurssihinnoista - 5 % alennus

Strömma Finland Oy Ab
Tilausristeilyt Helsingin saaristossa:
aluksen vuokra - 20 % listahinnasta
sekä kahvit veloituksetta illallismenun
yhteydessä. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai etuihin. Varaukset
puhelimitse, puh. 09 2288 1222.
Etu on voimassa kaudella 2019 ja koskee vain uusia varauksia.

Musiikkiteatteri Kapsäkki
5 euron etu 30.6.2019 asti normaalihintaisista lipuista. Etu koskee kaikkia
näytöksiä, liput varataan ryhmamyynti@kapsakki.fi tai soittamalla 045 120
1200, ja lunastetaan lipunmyynnistä,
joka on auki tuntia ennen kutakin
esitystä.

SeaLife
Henkilökuntakortilla 2 yhden hinnalla
(normaalihinnat 16,50 / 13 €)

B = Saat myös Bonusta

Tarkista etu aina tuotetta tai palvelua
ostaessasi kyseisestä toimipaikasta
tai verkkokaupasta!

– 20 % arkut, uurnat ja hautajaiskukat
sekä testamentti ja perunkirjoituksen
lähtöpalkkio.

S-Pankki ja FIM
Lue lisää www.s-pankki.fi/henkilostoedut tai Sintra-> S-Pankki-> Henkilöstöedut.
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MUITA
HENKILÖSTÖETUJA:
TYÖ- JA IKÄMERKKIPÄIVÄLAHJAT
HOK-Elanto palkitsee vakituiset työntekijät työmerkkipäivälahjalla aina
pyöreiden kymmenvuosien tullessa
täyteen, kun työsuhde on ollut yhdenjaksoinen. Ikämerkkipäivälahjalla
palkitaan vakituiset työntekijät, jotka
täyttävät 50 tai 60 vuotta. Lahjan
voi valita joko rahana tai palkallisena
vapaana.
Lisätietoja: työsuhdetiimistä
hokhertta@sok.fi tai 010 766 0115

TYÖTERVEYSHUOLTO
Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto koskee koko henkilökuntaa. Siihen kuuluvat esimerkiksi
työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, terveysneuvonta, ensiapuvalmiudet sekä työkykyä tukeva toiminta.
Tämän lisäksi hok-elantolaisille on
järjestetty yleislääkäritasoinen
sairaanhoito tutkimuksineen. Sen
piirissä on ensisijaisesti vakituinen
työssäkäyvä henkilökunta.

Ajanvaraus ja käytännön ohjeita
• Oman työterveysaseman yhteystiedot löytyvät henkilökunnan ilmoitustaululta.
• Kaikissa työterveysasioissa soitetaan
hoitajalle, joka arvioi hoidon tarpeen
ja varaa käyntiajan tai antaa kuluvalle päivälle poissaololuvan ja kotihoito-ohjeet.
• Palvelut ovat käytettävissä pääsääntöisesti arkisin, päiväaikaan. Puhelinpalvelu, sairaanhoitajan vastaanotot
sekä laboratoriopalvelut myös iltaisin
ja viikonloppuisin, aukioloaikojen
mukaan.
• Lääkärinaikoja on rajallisesti ja
ainoastaan arkisin kello 20 asti.
Sairaanhoidon käynnit muilla kuin
sovituilla lääkäreillä, tai muina aikoina, maksetaan itse.
• Pitkittyneet sairaudet ja vaivat sekä
muut työkykyyn liittyvä asiat hoitaa
oma työterveyslääkäri. Tarvittaessa
hän voi lähettää konsultaatiokäynnille työfysioterapeutille, työterveyspsykologille tai erikoislääkärille.
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• Varattujen aikojen peruutukset on
tehtävä viipymättä, yleensä viimeistään 12 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Perumattomat ajat laskutetaan
varaajalta.
• Terveyteen liittyvät asiat hoidetaan
pääsääntöisesti omalla ajalla, ei työajalla.
• Jos käynti tai tutkimus ei sisälly
maksuttomaan työterveyshuoltoon,
se maksetaan itse. Sairauskassan
jäsenet voivat usein saada korvausta
näistä kustannuksista.

Työterveysasemat
- Helsingin, Espoon ja Vantaan, Klaukkalan ja Nurmijärven sekä Hyvinkään,
Rajamäen ja Mäntsälän toimipaikat:
Terveystalo, puh. 030 633 9505.
- Järvenpään, Jokelan, Keravan ja
Tuusulan toimipaikat: Lääkärikeskus
Aava, puh. 010 380 5600.
Lisätietoa henkilöstötoiminnoista:
Anu Häyrinen, anu.hayrinen@sok.fi,
puh. 010 766 0112

SAIRAUSKASSA
Sairauskassa täydentää maksutonta työterveyshuoltoa. Kassa maksaa jäsenilleen
lisäetuuksia, jolloin korvaus saattaa olla
jopa 70 %. Korvausta saa esimerkiksi
lääkärinpalkkioista, hammaslääkärikäynneistä ja silmälaseista. Sairauskassan
säännöt määrittelevät tarkemmin mitä
kustannuksia korvataan. Sopimuspaikoissa korvauksen saa suoraan. Sopimuspaikat löydät sairauskassan kotisivuilta.
Uudet työntekijät liitetään sairauskassan jäseniksi automaattisesti. Jäsenmaksun perintä alkaa seuraavan kuukauden
alusta lukien, kun työsuhde on jatkunut neljä kuukautta. Jäsenyys loppuu
työsuhteen päättyessä. Jäsenmaksu on
20 euroa kuukaudessa ja se peritään
kuukausittain suoraan palkasta.
Lisätiedot, sopimuspaikat ja lomakkeet netissä: hok.elanto.fi/sairauskassa,
puh. 010 76 60150 arkisin kello 9-15,
sähköposti: hok-elanto.sairauskassa@
sok.fi

Duunissa meillä:

VASTUULLISUUSPÄÄLLIKKÖ

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS
Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen lisäksi HOK-Elanto tarjoaa
vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
kaikille työssäkäyville työntekijöille.
Vakuutuksen voimassaolo katkeaa, jos
palkaton poissaolo on jatkunut yli
30 päivää. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa ilman korvauskattoa,
myös urheiluharrastuksissa.
Tapaturman sattuessa vapaa-ajalla,
ilmoita siitä LähiTapiolan TerveysHelppi
-palveluun, puh. 020 61000, avoinna
joka päivä kello 7-23. Lisätietoja TerveysHelpistä ja henkilöstötoiminnoista.

SMARTUM-LIIKUNTASETELIT
Liikuntaseteleitä voi ostaa kolmesti
vuodessa, yhteensä 10 nippua (100
seteliä) tai suhteessa työssäolokuukausiin. Nippu on 40 euron arvoinen,
työntekijä maksaa siitä 20 euroa.
Lisätietoa: Tuija Kaasalainen, tuija.kaasalainen@sok.fi, puh. 010 76 60111 ja
www.smartum.fi

VIERUMÄEN LOMA-ASUNNOT
SEKÄ ÅLÖN KESÄMÖKIT JA
-MAJAT
Vierumäen varaustoiveet:
https://www.lyyti.fi/reg/vierumaki_
kuntoharju_varaustoive
Lisätietoa Anu Häyriseltä,
anu.hayrinen@sok.fi, puh.010 76 60112
Lisätietoa Ålösta myös Jarkko Korhoselta, oktalous@gmail.com

JOLLAS-SÄÄTIÖN STIPENDIT
Jollas-säätiön stipendiä voi hakea
ammatillisiin opintoihin ja koulutuksiin,
joita työnantaja ei maksa. Vuoden 2019
stipendit ovat haettavissa lokakuussa.
Hakulinkki julkaistaan 1.10.2019.
Lue lisää: jollas.fi/jollas-saatio/
haestipendia

TYÖKENGÄT
HOK-Elanto tukee vuonna 2019
vakituisten työntekijöiden työkenkien
hankintaa 25 eurolla, jolloin työntekijän
maksettavaksi jää mallista riippuen
noin 30-90 euroa. Lisätietoa: Kati
Salonen, Christa Pessi ja Maarit Turja,
etunimi.sukunimi@sok.fi

Ajankohtaisista eduista ilmoitellaan viikkotiedotteissa ja Workplacessa.
Myös monet yhteistyökumppanit tarjoavat etuja henkilökunnallemme - kysy ja näytä S-Etukorttia!

Satu Kattilamäki

Työpisteeni ja tehtäväni
Vastaan HOK-Elannon vastuullisuuden
strategisesta kehittämisestä, ohjaamisesta ja tavoitteiden asettamisesta
yhdessä liiketoiminnan ja tukitoimintojen kanssa. Mielestäni vastuullisuus on
integroitava osaksi meidän normaalia
liiketoimintaa ja näin esimerkiksi vastuullani olevassa laatu- ja ympäristötiimissä
voimme työllämme vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edistämme
mm. kiertotaloutta miettimällä toimipaikoilla syntyvien jätteiden ohjaamista
uusiokäyttöön. Kun taas koulutamme
siivousliikkeitä tunnistamaan työperäistä
hyväksikäyttöä, edistämme linjaustemme mukaisesti ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjussa.
Omassa roolissani yritän pohtia vielä
tarkemmin sitä, miten vastuullisuus täällä meillä eri tekemisissä tulisi näkyä. Ja
että myös viestitään siitä vahvemmin.

Aloitin aikanaan AVA-instituutissa
koulutuspäällikkönä ja koulutin mm.
vähittäiskauppojen ja ravintoloiden
esimiehiä. Sen jälkeen toimin Elannon
ravintolat Oy:ssä laatu- ja henkilöstöpäällikkönä. 2004 syntyi HOK-Elanto
ja jatkoin ravintolatoimialalla vielä noin
kolmisen vuotta, kunnes 2007 aloitin
laatu- ja ympäristöpäällikön tehtävissä.
Ensi vuonna tulee 25 vuotta osuuskauppaa!

Ensisijaisesti teen työtä meidän omille
työntekijöille, joten kyky kuunnella ja
eläytyä heidän asemaansa ja tehtäväänsä on tärkeä. Miten pystyisin parhaiten
vaikka palvelutorin tai oluthuoneen
työntekijän työtä helpottamaan, jos
vaatimukset ovat nämä? Kommunikointi
kentän kanssa on olennaista, että saa
myös palautteen tekemisistä.
Sitten pitää osata katsoa asioita kokonaisuutena ja ymmärtää miten asiat liittyvät toisiinsa. Ja ehdottomasti tarvitaan
rajatonta uteliaisuutta ja kiinnostusta
kaikkea ympärillä olevaa ja tapahtuvaa
kohtaan.

Parasta työssäsi?

Kaikki luulevat, että työssäni…

Toimintaympäristö muuttuu koko ajan.
Joka päivä oppii jotain uutta tai pääsee pohtimaan uusia ratkaisuja. Aina
voi miettiä voisiko jonkin asian tehdä
vieläkin paremmin.

Minulle on useampi kuin yksi sanonut,
että en minä kyllä tuota sinun hommaa
haluaisi. Että kyllä mullakin työssä on
hankalaa, mutta toi sinun työ se vasta
kauhealta kuulostaakin. En oikein tiedä
mistä se mielikuva syntyy, mutta minusta tämä on kivaa duunia!

tuoteturvallisuuden ja toiminnallisuuden
vaatimukset täyttyvät.

Miten olet tullut HOK-Elantoon?

Mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?

Haastavinta työssäsi?

Palavereja eri yhteistyökumppaneiden,
SOK:n sekä HOK-Elannon eri liiketoimintojen ja tukitoimintojen edustajien
kanssa, koulutusmateriaalien ja puheenvuorojen valmistelua, sähköposteihin ja
puhelimitse tulleisiin kyselyihin vastaamista ja esimerkiksi nyt vastuullisuusraporttiin tulevien lukujen oikeellisuuden
tarkistamista. Teemat asioissa vaihtelevat alkoholilainsäädännön, tupakkalain
ja elintarvikelainsäädännön lisäksi moniin käytännön kysymyksiin, vaikka siitä,
miten edistää materiaalitehokkuutta tai
millainen olisi toimiva palvelutiski. Usein
kyse on monen asian ja ohjeen keskinäisestä sovittamisesta, jotta ergonomian,

Joskus asiat vaan tulee kaikki samaan
aikaan ratkottavaksi ja yhden päivän
aikana on priorisoitava monta juttua.
Ajan myötä on kuitenkin oppinut
suhtautumaan asioihin lungisti ja ymmärtänyt sen, että maailma ei kaadu
vaikka jotain asiaa ei pystyisikään
tänään ratkomaan. Toki turvallisuuskysymykset ajavat aina kaiken ohitse.

Millaisia ominaisuuksia
tehtävässäsi tarvitaan?
Vuorovaikutustaitoja. Sidosryhmätyö
on tärkeä osa tätä työtä. Käyn paljon
myös dialogia viranomaisten kanssa
lainsäädäntöön perustuvien ohjeiden
tulkinnoista.

Korvaamaton työvälineesi?
Kyllä tämä puhelin on tänä päivänä
monella tapaa aika välttämätön.

Paras tapa viettää vapaita?
Leivon lasten kanssa tai luen. Rakastan
myös kuunnelmien kuuntelua ja teatteria. Ja sitten tanssin aikuisbalettia! Se
on erityisen hyvä harrastus, kun siinä
on pakko keskittyä täysin liikkeiden
tekemiseen eikä voi pohtia mitään
muuta.
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HR-IHMINEN LIIKETOIMINTASYDÄMELLÄ

ei tule häviämään mihinkään niin sitä vahvistetaan, ehkä
fiksataan ja uudistetaan joitain juttuja. Paneudutaan vieläkin
paremmin siihen, että työntekijää ei oteta resurssina, vaan
ihmisenä, joka on meillä töissä ja häneen kannattaa panostaa omaa aikaa ja olla kiinnostunut hänen asioistaan,
Virtanen kertoo.
Haaveena on myös vaihto-oppilasohjelma, jota voisi
laajentaa esimiestasollekin. Omalla kenttäkokemuksellaan Virtanen tietää mistä puhuu. Ei riitä, että puhutaan ja
luetaan siitä, millaista työ toisessa ketjussa on, vaan parasta
olisi kokea se itse.
- S-marketissakin jos vaihtaa toimipaikasta toiseen, niin kyllä siinä aina uutta oppii, mutta kun mennään ketjusta uuteen,
niin se on tosi herkullinen oppimisen paikka, hän kertoo.

Kuka Cake?
- Cake on liiketoimintasydämellä varustettu HR-ihminen, se
on hyvä lähtökohta tähän tehtävään, Miettinen kannustaa.
Virtasella onkin kokemusta rekrytoinneista ja johtamisesta.
Viimeisimpänä hän toimi palvelupäällikkönä Prisma Isossa
Omenassa ja ennen sitä ABC:llä liikennemyymäläpäällikkönä. ABC:n yksiköissä toimi samassa yhteydessä myös
Alepat. Virtanen aloitti S-marketissa, jossa vierähti 4 vuotta.
Restonomin koulutus ja pitkä PT-kokemus oli oivallinen
kombinaatio ravintola-kauppayhdistelmän johtamiseen.
- ABC-touhu oli hirveän ravintolapainotteista. Minun roolini
oli olla se PT-nörtti siellä. Pääsin pilkkua viilaamaan. Mutta

silti pääsin sinne ravintolapuolelle touhuamaan ja pitämään
yllä sitä ravintolapuolen osaamista, Virtanen nauraa.
Ravintolahommat ovat Virtaselle intohimo, mutta
HOK-Elannon ravintolapuolelle hän ei ole vielä ehtinyt haikailemaan.

Luottavaisin mielin
Virtanen on seurannut alusta saakka Miettisen työtä läheltä.
- Koko tämän kolme vuotta, mitä olen tätä tonttia tehnyt,
niin Kaarlo on ollut tavallaan mukana, myös näissä Amiedun
rekryprojekteissa, Miettinen kertoo.
Kun Prisma-ketju lähti mukaan keskitettyyn perehdytykseen, Virtanen liittyi heti kouluttajarinkiin. Hän on perehdyttänyt paljon, isojakin ryhmiä. Miettinen pitää henkilöstön
kehittämispäällikön tehtävässä tärkeänä, että löytyy myös
kouluttajaverta.
- Vaikka kouluttamista ei tekisi jokapäiväisesti tai edes
jokaviikkoisesti, sellainen tietty ajatusmaailma helpottaa.
Tässä tehdään paljon oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja
pitää olla itse miettimässä, miten joku koulutuspaikka rakennettaisi ja miten se olisi fiksua tehdä.
Miettinen on luottavainen jatkon suhteen.
- Caken liiketoimintatausta on aivan mielettömän hieno
tätä tehtävää ajatellen. Ja kun tunnen hänet ja olen nähnyt
hänet siellä työn touhussa, niin todella iloisin mielin jätän
hienon tontin hänelle!

Tuore henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen

HR-IHMINEN
LIIKETOIMINTASYDÄMELLÄ
Yli 1000 uutta hok-elantolaista osallistuu vuosittain kaupan
keskitettyyn perehdytykseen. Myös toimipaikoittain henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti erilaisilla koulutuksilla, esimerkiksi tuoteryhmäkoulutuksilla. Meillä panostetaan osaavaan
ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan.
Kolmisen vuotta henkilöstön kehittämispäällikön pestiä
menestyksekkäästi hoitanut Minnastina Miettinen siirtyi
SOK:lle uusiin haasteisiin. Miettisen puikkoihin hypännyt
Kaarlo Virtanen haluaa vaikuttaa erityisesti työntekijäfiilikseen, pysyvyyteen ja työnantajamielikuvaan.

Lähellä liiketoimintaa
Viimeisen kolmen vuoden aikana saatiin paljon hienoja
asioita aikaan. Suurimpia saavutuksia olivat erityisesti keskitetyn perehdytyksen toimintamallin vakiinnuttaminen ja sen
varmistaminen, että prosessi rullaa. Myös liiketoimintaläheisyyttä vahvistettiin entisestään.
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- Tehdään yhdessä liiketoimintojen kanssa. Suunnitellaan ja
viedään käytäntöön sellaisia asioita, jotka erityisesti liiketoimintaa hyödyttää ja kiinnostaa, Miettinen kertaa.
Tärkeitä projekteja olivat myös Amiedun rekrykoulutukset
ja Herkun haltuunotto, unohtamatta tietenkään ravintolatoimialan urapolku -hanketta ja liiketoiminnan perustutkinnon
uudistusta. Myös verkkoperehdytysmoduulit tuotiin tähän
päivään ja uudistettiin moderneiksi mobiilikäyttöisiksi.

Mitä seuraavaksi?
Virtanen siirtyi tehtävään Prisma Ison Omenan palvelupäällikön paikalta. Kentän kokemus tulee näkymään, mutta joitain
asioita on myös tärkeä säilyttää. Hän haluaa nostaa ihmisen
keskiöön ja miettiä laajemmin, mikä vaikuttaa työssä viihtymiseen ja pysyvyyteen. Ratkaisuja on jo kehitteillä.
- Tuetaan päällikköjä rekrytointiprosessissa. Ja vaikka
meillä on nyt hyvä keskitetyn perehdytyksen malli, joka

FAFA’S JUMBO
ESIMIESVALMENNUS
Having the right leadership tools is important and necessary
when facing the challenging sales environment of today.
Customers look for and expect better services, products, prices, and environmental friendly concepts, among other things.
I am happy to take part in the Esimiesvalmennus early in
2019. The course gives us a better angle and understanding
on a variety of topics by allowing us to share experiences,
ideas and points of view among classmates, tutors and
speakers.
Taking this into account, our goal is to have right strategies
to get more customers, to know them, to build trust and to
meet their needs in an effective and efficient manner.
The knowledge and experience that we are getting from
the course, along with mentoring, cooperation with other
managers and of course the amazing work of my colleagues
will surely help us put to action innovations and initiatives to
achieve and exceed Fafa´s Jumbo Ravintolamaailma goals.
Francisco Merida Garcia
Shift Manager – Fafa´s Jumbo Ravintolamaailma
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HOK-Elannon vuosi 2018
VERKOSTO KEHITTYI JA PALVELUT
PARANIVAT – ASIAKASOMISTAJA HYÖTYI

”HOK-Elannon
tehtävänä ei ole maksimoida
tilikauden tulosta, vaan
tuottaa hyötyjä omistajille
eli tavallisille kotitalouksille
pääkaupunkiseudulla”

HOK-Elanto paransi
palveluverkostoaan
Halpuuttaminen laski
ruokakorin hintaa
Omistajahyödyt
kasvoivat

-HOK-Elannon toimitusjohtaja
Veli-Matti Liimatainen

MONIPUOLISUUS VAHVISTUI FOOD MARKET HERKULLA

340

4 + 6 + 4 +2 + 1 =

Vuoden 2018 lopussa
HOK-Elannolla oli yhteensä
627 249 asiakasomistajaa...

...eli 79 % toimialueen
yhdeksän kunnan kotitalouksista.

22 708
HOK-Elantoon liittyi
vuoden 2018 aikana 22 708
uutta asiakasomistajaa.

Osuuskauppa kehitti palveluita
48 miljoonalla eurolla.

41 milj. €
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Vuoden 2019 41 miljoonan
investointiohjelmassa on uusien
toimipaikkojen lisäksi parikymmentä
remontti- ja muutoskohdetta.

Uusia toimipaikkoja avattiin neljän Food
Market Herkun lisäksi 13 (kuusi Alepaa, neljä
ravintolaa ja kaksi S-marketia ja Emotion).

VAKITUISEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ KASVOI

+ 393

ENEMMÄN BONUSTA ASIAKASOMISTAJILLE

627 249

48 milj. €

HOK-Elanto tarjosi palveluita omistajilleen
yhteensä 340 marketissa, tavaratalossa, ravintolassa,
autonpesu- ja polttonestejakeluasemalla sekä
hautaus- ja lakipalveluiden toimipaikassa.

Vakituisen henkilökunnan määrä oli
5 922 ja se kasvoi 393 henkilöllä.

5 922

46%

Kokoaikaisen henkilöstön
osuus oli vuoden lopussa 46 %.
Henkilöstöä oli kokoaikaisiksi
muutettuna 5 400.

1,4 milj. €
Koko HOK-Elannon
henkilöstön kattavaan
tulosbonusjärjestelmään
varattiin vuodelta 2018
yhteensä 1,4 milj. euroa.

TALOUS VAKAALLA POHJALLA

300 €

Euromääräisiä omistajahyötyjä
kertyi keskimääräin 300 euroa
taloutta kohden
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!
Omistajahyötyjä kertyy
• kilpailukykyisistä hinnoista
• tuote- ja palvelueduista
• maksuttomista
peruspankkipalveluista
• Bonuksesta ja
maksutapaedusta

900 €

Viiden prosentin Bonuksen
on saanut jo 900 euron
kuukausittaisilla ostoilla.

366 milj. €

Konsernin maksuvalmius on hyvä.
Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat
vuoden päättyessä 366,0 miljoonaa euroa

2 065 milj. €

Vuoden 2018 liikevaihto oli
2 065,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua
edellisvuoteen oli 4,3 prosenttia.

75,9 %

12,4 milj. €

HOK-Elannon ylijäämä eli tulos ennen
veroja oli 12,4 milj. euroa (50,5 M€).

Omavaraisuusaste
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UUDET DIGITYÖKALUT
KAIKKIEN KÄYTTÖÖN
Kun työkalut saadaan käyttöön – HOK-Elannossa näillä
näkymin vielä tämän kevään aikana – onnistuu työohjeiden,
uutisten ja muun ajankohtaisen lukeminen sekä työkavereiden kanssa keskusteleminen omalla puhelimella tai millä
tahansa tietokoneella. Kaikki hok-elantolaiset saavat omat
tunnukset järjestelmiin.

Workplacessa viestitään, sPointista luetaan ohjeet
Toimipaikkojen työntekijöiden pääasiallinen työkalu on
Workplace, johon tulee käytännössä kaikki jokapäiväisessä
työssä tarvittava ajankohtainen tieto. sPoint taas on kaiken
pysyväisluonteisen tiedon, kuten erilaisten ohjeiden, kotipesä. Sitäkin käytetään useimmiten Workplacen kautta, johon
tulee viesti esimerkiksi uudesta tai päivittyneestä ohjeesta.
Vaihtoehtona on etsiä tietoa suoraan sPointista esimerkiksi silloin, kun työhön kuuluu säännöllisesti erilaisten ohjeiden
etsimistä ja hyödyntämistä. sPointista on helppo löytää
sisältöjä, joita se osaa tarjota oman työpaikkasi perusteella.
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Uudenlainen vaikutuskanava
Workplacessa toimitaan ensisijaisesti oman toimipaikan
ryhmässä. Jos haluat esimerkiksi vaihtaa kokemuksia jostain
omaan toimenkuvaasi liittyvästä aiheesta, pystyt viestimään
ketjun, HOK-Elannon ja koko S-ryhmän kattavissa ryhmissä.
Kynnys kysyä ja antaa apua työkavereille on matala esim.
Workplace Chatissa.

Apua käyttöönottoon
Uusien työkalujen kanssa ei tarvitse päästä alkuun yksin.
Käyttäminen on helppoa ja käyttöönotossa auttaa oma
esimiehesi ja HOK-Elannon Workplace-tukiryhmä.
sPointin käyttöönotto hoidetaan myös esimiesten kautta,
joten kaikki pääsevät varmasti tutuiksi myös sen kanssa.
Lisätietoa on luvassa kevään mittaan!

SAA SUOSITELLA!
Viestintäkulttuuri muuttuu ja myös
meillä satsataan siihen, että pysymme
mukana kehityksessä. Tänä päivänä
kaikki voivat olla viestijöitä, ja torien
tai leiritulien sijasta keskustelua
käydään somessa.
Valveutuneen yrityksen kannattaa
olla siellä missä ihmiset kokoontuvat. HOK-Elannossa sometekemisen
ydinviesti on, että suositella saa! Monet
yksiköt ovat ottaneet tästä jo kopin.
Esimerkiksi Sokos Helsingissä Facebook ja Instagram ovat aktiivisessa
käytössä ja niihin päivitetään esimerkiksi kampanjoista, uutuuksista ja
tapahtumista.
– Meillä on muutaman vapaaehtoisen myyjän tiimi, joka somettaa, kun
inspiraatio iskee tai aikaa löytyy. Kosmetiikkaosasto on ollut viime aikoina
erityisen aktiivinen ja tehnyt hyviä
päivityksiä, mutta kaikilla osastoilla on
ihmisiä, jotka päivittävät sekä Facebookia että Instaa, tavaratalojohtaja
Sanna Mäenpää kertoo.

Mäenpää pitää tärkeänä, että ollaan
siellä, missä asiakkaat ovat. Tunnettuutta ja kiinnostavuutta saadaan näin
myös somenatiiveiksi kasvaneen väkijoukon silmissä. Miten tietoa haetaan
tai mihin tietoon uskotaan, on muutoksessa ja suosituksia haetaan somesta.

Nopeaa ja rentoa
Someen kannattaa tuottaa nopeaa ja
vapaamuotoista sisältöä. Kun päivityksessä näkyy liikkuvaa kuvaa tai ihmisiä,
se kiinnostaa. Kilpailut keräävät reaktioita, mutta niitä ei voi pitää jatkuvasti. Päivittäminen voi tuoda hieman
lisätyötä, varsinkin kun somen kautta
tulee palautteita.
– Palaute tulisi kuitenkin jotain kautta
ja asiakaspalvelu on työtämme. Päivittämiseen saavat osallistua ne keillä on
innostusta ja homma toimii hyvin siinä
muun tekemisen ohessa.
Sokos Helsingissä käytiin sometiimin
kanssa aluksi pieni palaveri toimintatavoista. Kun sometilit luodaan, niitä
pitää päivittää. Tyhjästä sometilistä on
enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Meillä esimerkiksi HOK-Elannon
Emotionit ovat yhdistäneet voimansa
ja päivittävät yhdessä HOK-Elannon
Emotionit -nimellä, Mäenpää kertoo.

Workplace tulee
Workplace – HOK-Elannon ja S-Ryhmän uusi sisäinen some, tulee muuttamaan henkilöstöviestintää. Se
helpottaa yksikön sisäistä viestintää ja
mahdollistaa vuorovaikutuksen ketjun
ja HOK-Elannon sisällä ja jopa yli
osuuskaupparajojen. Workplace-käyttäjiä on nyt jo yli 1400 ja kevään mittaan koko henkilöstö.
Palvelu luo uusia keskusteluyhteyksiä, tarjoaa väylän vaikuttaa ja mahdollistaa myös arkisten ilon aiheiden
jakamisen työkavereiden kanssa. Jos
esimerkiksi hyllyyn on tullut toivottu
uutuus, hevitiski näyttää uusien satokausituotteiden myötä erityisen houkuttelevalta tai jokin muu asia innostaa
– saa suositella!
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OMA HYVINVOINTI
JA PALAUTUMINEN –

Virettä duuniin ja vapaa-aikaan vuorotyössä
Tämän päivän työelämän iso haaste on
jaksaminen ja omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen. Itsensä johtamisen taito
on entistä tärkeämpi hektisessä työelämässä, siinä voi onneksi kehittyä!
Ajoittain on hyvä pysähtyä miettimään
mitkä asiat omassa hyvinvoinnissa ovat
kunnossa ja mitkä kaipaavat vahvistusta. Pohdi kaksi tärkeää asiaa oman
hyvinvointisi kannalta. Kuinka paljon
näet vaivaa ja käytät aikaa näiden
asioiden eteen tällä hetkellä? Kaipaako
jokin asia muutosta?

Tarvitseeko fyysisesti
raskasta työtä tekevän liikkua
vapaa-ajalla?
Fyysisesti kuormittava työ ei ole kestävyysharjoittelua, eikä siten kohota
kuntoa. Hyvä kunto on kuitenkin
edellytys työkykyisenä pärjäämiseen
fyysisesti raskaassa työssä. Hyvä lihaskunto, tasapaino ja liikkuvuus suojaavat esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön
sairastumisilta. Monipuolista liikuntaa
tarvitsevat niin fyysisesti raskasta työtä
kaupassa tai ravintolassa tekevät kuin
fyysisesti kevyttä toimistotyötä tekevä.
Tärkeintä on löytää itselleen mieleinen
tapa liikkua, jolloin sitä tulee tehtyä
säännöllisesti.

Ruokailusta virtaa työntekoon
ja palautumiseen
Erityisesti vuorotyötä tekevän kannattaa kiinnittää huomiota säännölliseen
ateriarytmiin. Sillä varmistaa riittävän
energian saannin työajoille, ehkäisee
vatsavaivoja ja väsymystä sekä takaa
mahdollisimman hyvän ja pitkän unen.
Esimerkiksi yövuorossa pääateria on

V I R E T TÄ
DUUNIIN
24

hyvä sijoittaa työvuoron alkupuolelle.
Vireyden kannalta parhaita ovat pienet
mutta monipuoliset ja säännölliset
ateriat.

Sosiaalinen ja psyykkinen
hyvinvointi huomioon
Ihmissuhteet tekevät elämästä merkityksellistä, mukavaa ja viihdyttävää,
mikä tukee mielenterveyttä. Hyvä
itsetunto, tasapainoinen tunne-elämä
ja positiiviset ajatukset maailmasta
sekä elämästä tekevät avoimemmaksi
ja sosiaalisemmaksi, mikä auttaa sosiaalisen verkoston rakentamisessa ja
ylläpitämisessä.
Pitkät työpäivät tai vuorotyö tuovat
omat haasteensa sosiaaliseen elämäämme. Eritahtisuus esimerkiksi
ystävien tai läheisten kanssa vaatii
suurempaa vaivannäköä suunnittelulle yhteisen vapaa-ajan löytämiseksi.
Sosiaalisen verkoston ylläpito on
kuitenkin erittäin tärkeä osa hyvinvointiamme ja siksi siihenkin kannattaa
käyttää aikaa.

Palaudu työstä ja työssä!
Työstä palautuminen on tärkeää
työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin
kannalta. Kehon pitää palautua niin fyysisestä kuin aivojenkin kuormituksesta.
Palautumisesta on tärkeää huolehtia
joka päivä. Huono palautuminen johtaa
kuormituksen kasaantumiseen, mikä
altistaa sairastumiselle. Fyysinen kuorma kasvattaa tapaturmariskiä ja tuki- ja
liikuntaelinten oireita. Aivojen ylikuormittuminen aiheuttaa keskittymiskyvyn
puutetta, muistihäiriöitä ja kireyttä.

Työssä palautumisen keinoja ovat
esimerkiksi tauot, hyvä fiilis, asioiden
jakaminen, onnistumisen kokemukset,
sekä työasentojen ja -tapojen vaihtaminen. Näihin voi meistä jokainen itse
vaikuttaa.
Työajan ulkopuolisesta palautumisesta noin 75 % tapahtuu unen aikana.
Lisäksi työajan ulkopuolella palauttavia
asioita ovat vaikkapa liikunta, ihmissuhteet, itselle mieleisten asioiden
tekeminen. Palautumista tapahtuu monella tavalla, eikä kohtuullinen sohvaperunana oleminenkaan ole pahasta.

Omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen ei ole itsekästä
Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
vaatii aina työtä ja suunnitelmallisuus
korostuu vuorotyössä. Työnantaja tukee hyvinvointiamme monin eri tavoin,
esimerkiksi työvuorotoiveita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan, mutta
vastuu kokonaisuudesta on meistä
jokaisella itsellämme.
Hyvinvoivana ja palautuneena jaksaa
osallistua, olla virkeä ja luova. Oma olo
ja innostunut fiilis tarttuu ympäristöön
ja ilahduttaa myös asiakasta!
Mitäpä jos aloittaisit panostamaan
siihen kaikkein tärkeimpään – ITSEESI,
jos et sitä vielä tee?
Hyvinvointiterveisin,
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

RAVINTOLATOIMIALA
ALEPA
Toni Pekkarinen on nimitetty Alepa Kannelmäen
myymäläpäälliköksi.
Linda Nyman on nimitetty Alepa Wallininkujan myymäläpäälliköksi.
Linda työskentelee tällä hetkellä Alepa Matinkylän
apulaispäällikkönä.
Kati Pirinen on nimitetty Alepa Mellunmäen myymäläpäälliköksi.
Jussi Lehtinen on nimitetty Alepa Vuosaaren myymäläpäälliköksi.
Reetta Holopainen on nimitetty Alepa Roihuvuoren
myymäläpäälliköksi.
Niko Määttänen on nimitetty Alepa Kalasataman
myymäläpäälliköksi. Niko työskentelee tällä hetkellä Alepa
Ymmerstan apulaispäällikkönä.

Miro Kurvinen on nimitetty Brand Manageriksi
ravintolatoimialan ketjuohjaukseen.
Satu Auresto-Lautala on kutsuttu ravintolatoimialalle
Sales Booster -pilottiprojektin vetovastuuseen.
Päivi Kangas on nimitetty Fredde’sin ja Urban Rabbitin
ravintolajohtajaksi 1.8.2019 alkaen.
Leila Girs on nimitetty Chico’s Töölön ravintolapäälliköksi
18.3.2019 alkaen.
Nina Rekula on nimitetty Amarillo Aleksanterinkadun
ravintolapäälliköksi 18.3.2019 alkaen.
Petra Heimonen on nimitetty Oluthuone Kuikan
vt. ravintolapäälliköksi 15.4.2019 alkaen.
Sirpa Komulainen on nimitetty William K. Olarin
vt. ravintolapäälliköksi.

KONTTORI
S-MARKET
Markus Leinonen on nimitetty S-market Pihlajamäen
marketpäälliköksi 1.4.2019 alkaen.

PRISMA
Maija Vainio on nimitetty Prisma Ison Omenan palvelupäälliköksi.
Maija siirtyy Prismaan Osuuskauppa Keulasta.

Nimityksiä Asiakasomistajapalvelussa
Tanja Kumpuniemi on nimitetty Omistajapalveluketjun
ketjupäälliköksi.
Anneli Demirbas on nimitetty myyntipäälliköksi, hän
vastaa Helsingin Sokoksen, Ison Omenan, Olarin ja Sellon
Omistajapalveluiden toiminnasta.
Elina Heinonen on nimitetty myyntipäälliköksi, hän vastaa
Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Jumbon ja Kaaren
Omistajapalveluiden toiminnasta.
Sami Velten on nimitetty myyntipäälliköksi, hän vastaa Malmin,
Tikkurilan, Viikin ja Itäkeskuksen Omistajapalveluiden toiminnasta.

Nimityksiä Hallintopalveluissa
Satu Kattilamäki on nimitetty vastuullisuuspäälliköksi.
Laura Kainu on nimitetty laatupäälliköksi.
Maija Saarni on nimitetty laatupäälliköksi.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 26.2. mennessä

Virettä duuniin kuulumisia
Virettä Duuniin on HOK-Elannon kaksivuotinen työhyvinvointihankeohjelma, jonka etenemisestä kerromme jokaisessa ViP-lehdessä.
V vedetään
I R E Tyhteen
TÄ vuosien 2017-2018 hankeohjelman toimenpiteet, joiden painopistealueina olivat esimiestyö, työyhteisötaidot
Tässä numerossa
ja ergonomiaosaamisen
D U U N Ilisääminen.
I N Lisäksi kurkataan vuosien 2019-2020 työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueisiin.
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Eläkeläiskahvit
Hotelli
Presidentissä

Kunniamerkkien
jakotilaisuus
ravintola Kappelissa

30. tammikuuta.

11. helmikuuta.

HOK-Elannon
uutta strategiaa

UPEITA URIA

käytiin läpi
esimiespäivillä.

Ravintola Kappeliin kokoontui 11. helmikuuta joukko työnsankareita. Tilaisuudessa jaettiin työansiomerkit
40 ja 25 vuotta kestäneistä työurista sekä tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit.
Teija Kumpulainen
saateltiin eläkkeelle
Prisman KT-päällikköpäivässä ansiokkaan
31 vuoden työrupeaman
jälkeen.

Työansiomerkit:
40 vuotta
Alastalo Kristina, Emotion Hakaniemi
Liukkonen Tuula, Omistajapalvelu Sokos Helsinki
Mård Jari, S-market Martinlaakso
Ruotsalainen Tuula, Prisma Kaari

25 vuotta
Auvinen Eeva, Chico’s Tikkurila
Heib Kirsi-Marja, Prisma Olari
Hägg Katja, Sairauskassa
Jokilaakso Tuija, S-market Tuusula
Kervinen Hanna, Hautauspalvelu Tikkurila
Lumppio Marko, Alepa-ketjuohjaus
Nevalainen Jenni, Chico’s Tikkurila
Reinikainen Gunilla, Prisma Kaari
Ronkonen Jammo, Alepa Matinkylä
Ruuskanen Carita, Chico’s Sello
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Saukkonen Nina, Food Market Herkku Helsinki
Talikka Maj-Britt, Food Market Herkku Helsinki
Toivonen Minna, Prisma Kaari Kannelmäki
Veijalainen Anu, Korona
Vellamo Raimo, Prisma Järvenpää

Kunniamerkit:
Suomen Leijonan ansioristi
Friman Kirsi, Controller, Taloushallinto
Kumpulainen Teija, myyntipäällikkö, Prisma Viikki

Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
Gästrin Aira, tavaratalonjohtaja, Sokos Kaari
Lehtonen Mervi, palvelupäällikkö, Marketohjaus
Loponen Petri, ravintolapäällikkö, Oluthuone Kaisla
Sinisilta Tuula, myymäläpäällikkö, Alepa Mannerheimintie
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