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Syksy on uusien alkujen aikaa
Upean kesän jälkeen ovat koneet taas täysillä käynnissä. Syksy on siitä hauskaa aikaa, että kaikenlaisia
uusia suunnitelmia syntyy niin siviilissä kuin työelämässäkin, todennäköisesti lähes jokaiselle meistä.
Joku aloittaa kuntoilun, toinen opiskelun, kolmas
jotain muuta kivaa.
HOK-Elannon syksy on täynnä uusia alkuja! Prisman
verkkokauppa avasi kolme uutta noutopistettä.
Syksyn mittaan avataan tai on jo avattu neljä uutta
Alepa-myymälää, S-marketit Laajasaloon ja Rajamäelle, Fafa’s -ravintola Pohjois-Tapiolaan, Oluthuone
Konepaja Vallilaan ja Emotion Redin kauppakeskukseen. ABC Hyvinkääkin on taas auki. Helsingin
keskustan Sokos uudistuu syksyn 2018 aikana ja Helsingin Stockmann Herkku sekä Prisma Viikki avataan
uusiutuneina loppuvuoden aikana.
S-traineet Henri, Juha-Matti ja Jonna aloittivat yhdeksän kuukauden kenttäkoulutuksensa syyskuun alussa.
Amieduun valittiin 20 opiskelijaa meille räätälöityyn
liiketalouden koulutukseen. Joka maanantai kokoontuu konttorin koulutusluokkaan kymmenkunta uutta
työntekijää keskitettyyn perehdytykseen.
Henriikka Puolanne aloitti elokuussa ravintolatoimialan johtajana Jouko Heinosen jäädessä pitkän ja ansiokkaan osuuskauppauran jälkeen eläkkeelle. Kiitän
Joukoa upeasta ja pitkästä urasta HOK-Elannossa.
Ravintoloiden johtoryhmä uusiutui samalla, ja tällä
hetkellä sen kokoonpanossa on vain naisia. Tämä
osoittaa, ettei tässä talossa ole lasikattoja ja että
tasa-arvo on arvossaan!

Työntekijäkokemusta mittaava ”Mun fiilis” -appi on
osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi, ja sitä kehitetään edelleen. Työyhteisötutkimus TYT:llä on edelleen
tärkeä rooli. Se mittaa työtyytyväisyyttä pitkällä
aikajänteellä ja paneutuu työyhteisön rakenteisiin ja
toimintaan. Mun fiiliksellä haetaan nopeita tuntemuksia, miltä tänään tuntui, mikä ilahdutti, mikä ärsytti…
Fiilis välittyy aina asiakkaalle, joten mitä parempi se
on, sitä parempi on asiakkaan kokemus.
Strategiatyö on edennyt systemaattisesti ja jo
alkuvuodesta pääsemme kertomaan sen tuomista
muutoksista arkiseen toimintaamme. Perusperiaate
on tietysti ennallaan: osuustoiminnallisen yritysmuotomme tarkoituksena on edelleen tuottaa etuja,
palveluita ja hyvinvointia asiakasomistajillemme, ja
siihen tarvitaan meidän kaikkien panosta.
Lähdetään hyvällä fiiliksellä tekemään loppuvuodesta loistava, niin itsellemme kuin asiakkaillemmekin!

Veli-Matti Liimatainen
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UUSIA ALKUJA
HOK-Elanto tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä ja uralla etenemistä. Vuosittainen kehityskeskustelu on
luonnollinen tilanne ottaa esille omat uratavoitteet. Esimies ei katso pahalla sitä, että haluat kehittyä!
Uralla eteneminen ja itsensä kehittäminen eivät tarkoita ainoastaan alemmalta portaalta ylemmäs nousemista.
Osaamistaan ja kokemustaan voi kartuttaa myös vaikkapa
siirtymällä toimipaikasta tai ketjusta toiseen tai kouluttautumalla uuteen ammattiin.
- Perehdytämme vuodessa noin 900 uutta HOK-Elantolaista keskitetyn perehdytyksen, kummitoiminnan, työssäoppimisen ja sähköisen eJollas-ympäristön kautta, henkilöstön kehittämispäällikkö Minnastina Miettinen kertoo.
- Olen ollut aiemmin asiakaspalvelualalla, mutta kaupan
ala on minulle uusi aluevaltaus, jota haluan ehdottomasti
kokeilla, kertoo Oliver Kampuri, joka on tulossa työskentelemään Järvenpään Prisma Kauppakassiin.
- Koulutus on tuntunut todella kattavalta, on ollut sopi-

vasti käytännön tekemistä ja teoriaa. Ja kun perehdytystä
on vielä työpisteessä, uskoisin näillä eväillä pärjääväni hyvin
tulevassa työssä, Kampuri arvelee.
Työltä Kampuri odottaa monipuolisuutta, ja ennakkotunnelmat työyhteisöstäkin ovat positiiviset.
S-marketissa työskentelevä sisko suositteli kaupan alaa
Eveliina Segermanille.
- Olen tehnyt 10 vuotta ravintola-alan hommia ja nyt
halusin kokeilla jotain muuta. Olen ollut neljä vuotta Ison
Omenan ravintolamaailmassa töissä, joten HOK-Elanto on jo
tuttu työnantaja.
- Uudesta työyhteisöstä tiedän, että siellä on noin 30
työntekijää, ja päällikköä olen tavannut jo useamman kerran
– odotukset ovat melko korkealla, Eveliina hehkuttaa.

Alepan esimiesharjoittelijavalmennus
Alepan esimiesharjoittelijavalmennukseen osallistuu vuosittain kymmeniä alepalaisia. ViP kysyi palautetta koulutuksesta
Alepa Kivistön Heidi Meuroselta, Alepa Matinkylän Linda Nymanilta ja tuliterän Alepa Ahjon Juho Ritarilta.

Heidi Meuronen

Juho Ritari

Valmennuksesta jäi
erityisesti mieleeni
se, että järjestelmät ja toimintatavat
opetettiin alusta
asti perusteellisesti.
Valmennuksen aikana
teoriaa pääsi hyödyntämään käytännössä,
jolloin pääsin näkemään parhaiten oman
kehittymisen.
HOK-Elanto on vastannut odotuksiani. Koen
HOK-Elannon olevan luotettava ja vastuullinen työnantaja.
Bonuksena monipuoliset henkilökuntaedut. Työssäni
kivointa on sen jokapäiväinen vaihtelevuus. Aamuisin ei
ikinä tiedä, millainen työpäivä on edessä. Työtehtäväni
vaihtelevat toimistotehtävistä tuotteiden hyllyttämiseen ja
asiakaspalveluun.
Viiden vuoden kuluttua näen itseni työskentelemässä
kiireisessä työympäristössä, joka tarjoaa minulle haasteita
ja jossa pystyn kehittämään jatkuvasti osaamistani.

Siirryin toiselta alalta
kaupan alalle, joten
uuden oppimista oli
paljon. Alepa-urani
alussa olin esimiesharjoittelijana hetken Alepa
Koivukylän puistotiellä
ja sen jälkeen Alepa Pukinmäessä. Sain hyvää
koulutusta ja itsekin
olin innostunut uusista
asioista. Myös meidän
EMH-ryhmässä oli hyvä ja kannustava henki!
Ennen kaupan alalle siirtymistä minulla oli jonkinlainen
käsitys siitä mitä työ kaupassa voisi olla. Paljon on matkan
varrella tullut yllätyksiäkin, mutta pääpiirteittäin työ on
vastannut odotuksia. Kaupan työssä on mukavinta monipuolisuus ja haastavuus. Paljon on asioita, joita täytyy tietää
ja osata, jotta myymälän arki pyörii.
Nyt alkaa uusi mielenkiintoinen projekti, kun avataan uusi
ja huikea Alepa Ahjo. Tällä hetkellä keskittyminen täysin
Alepa Ahjossa, mutta mitä Ahjon jälkeen, sitä ei vielä tiedä.
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Linda Nyman

Amiedussa 20 myynnin opiskelijaa

Kouluttajat ja koulukaverit olivat kivoja.
Koulutukset olivat
todella mielenkiintoisia
ja tärkeitä minulle. Olin
ollut talossa vasta kaksi
kuukautta, kun lähdin
esimiesvalmennukseen.
Kivointa kaupan alalla
on, ettei mikään päivä
ole samalainen. Kivat
työkaverit ja asiakkaat.
17-vuotta kaupan alalla, niin kyllä on vastannut ilmeisesti
odotuksia!
Toivoisin pääseväni pyörittämään ihan omaa myymälää.

Amiedun kanssa on toteutettu rekrytoinnin ja koulutuksen yhdistelmiä tämän ja viime vuoden aikana hyvällä
menestyksellä. Tavoitteena on löytää sitoutuneita työntekijöitä mahdollistamalla kouluttautuminen.
Hakumenettelyssä käytettiin uusia keinoja: haku oli
esillä muun muassa myymälöiden digipinnoilla ja sosiaalisen median kanavissa. Hakijoita oli 139, heistä 65
kutsuttiin haastatteluun ja 20 aloitti koulutuksen syyskuun alussa. Kolme kuukautta kestävässä koulutuksessa
vaihtelevat työssäoppimisjaksot ja koulupäivät. Harjoitteluyksikköinä toimii yhdeksän Alepaa, 10 S-marketia ja
kaksi Prismaa.
Työssäoppijat ovat HOK-Elannossa Koulutussopimuksella, joka korvaa vanhat työssäoppimissopimukset. He
suorittavat Liiketalouden perustutkinnon Myynti-osan.

5

sta
a
om sta
ä
pe pa
Yl kau
TERVEHDYS
KAIKILLE :-)
ASIAKKAAN
KOHTAAMINEN

in

m
em
r
a n
n p eile
ä
nä in
Tä ku

HEVI ON
LAADUN PEILI

IHMISET
JA
JOHTAMINEN

TUOREUS JA
SIISTEYS

Miltä
näyttää
juuri nyt?

REIKIÄ NOLLA
TAVARAVIRTA

1-2-3

Uusi Chico’s rakastaa hyvää arkea
ja viihdyttää viikonloppua!

Laadun kolmiloikka

Uudistettu Chico’s on stadilaisten mutkaton ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka.
Sellon Chico’s on ensimmäinen yksikkö, joka kokee muutoksen uuden, päivitetyn konseptin mukaiseksi.

Halpuuttamisen rinnalle halutaan tuoda laadullisten asioiden kehittäminen vahvasti esille. HOK-Elannossa
laadun kolmiloikka starttaa ensin S-market-ketjusta. Prisma ja Alepa loikkivat mukaan hieman myöhemmin.

Tammikuussa aloitettu ideointi kantaa pian hedelmää,
kun Sellon Chico’s avataan marraskuun toisella viikolla.
Tutkimusten mukaan Chico’sia on pidetty tunnettuna
brändinä, tasalaatuisena, mutta hieman yllätyksettömänä.
Uudessa Chico´sissa on lähdetty rohkeasti kirkastamaan
Chico´sin mielikuvaa tähän päivään niin miljöön, tuotteen
kuin palvelunkin osalta.
Henkilökunnan merkitys uudenlaisen Chico´sin myyntikulttuurin luomisessa on kiistattomasti avauksen tärkein
elementti. Palvelun teemoja ovat mm. Bongaa Hetki - Go
for the Moments, Välitä Vakkariksi ja Kiitä Kaveria, ja
näihin teemoihin panostetaan aivan uudenlaisella myyntivalmennuksella. Sellon myyntivalmennus toimii myös
pilottina ensi vuodelle suunniteltavalle koko toimialan
myyntivalmennukselle.
Chico´sin ruokafilosofian vahvana selkärankana toimii
Californian comfort food, joka näkyy iloisena fuusiokeittiönä sekoittaen amerikkalaista ja meksikolaista ruokakulttuuria. Lisäksi raikkaan ja värikkään tuulahduksen tuo
eteläkalifornialainen keittiö. Tarjoamme asiakkaillemme
herkullisia ja terveellisiä vaihtoehtoja, jotka huokuvat
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visuaalista kauneutta ja saavat näläntunteen esiin meillä
käyntiä muistellessa. Nykyisistä asiakkaita pyritään toki
pitämään kiinni ja Chico´sin erinomaiset burgerit löytyvät
jatkossakin listalta – mutta kenties vieläkin parempina
kuin aiemmin. Perinteisten Burgereiden rinnalle nostetaan
myös kaupungin parhaat Vurgerit eli kasvisburgerit, jotka
ovat osa Chico´sin vahvaa kasvisruokatarjontaa.
Tällä hetkellä meillä on Chico’s-yksiköitä on seitsemän,
mutta laajentumishalua löytyy. Tavoitteena on, että
vuonna 2022 HOK-Elannolla olisi jo noin 15 viihtyisää,
houkuttelevaa, ajassa elävää Chico’sia asiakasvirtojen
äärellä.
Vastuullisuutta vaalitaan tyylikkäästi huolehtimalla henkilöstöstä, hävikistä, kalustamalla kierrättäen ja käyttäen
kotimaista.
Tervetuloa tutustumaan uudistettuun Chico´siin Kauppakeskus Selloon!

Petri Mälkiä
ryhmäpäällikkö

Laadun kolmiloikassa ei ole kyse sinänsä mistään uudesta asiasta, vaan tuttujen perusasioiden entistä fiksummin tekemisestä. Kehityskohteiksi on valikoitunut kolme
asiakkaan kokeman laadun kannalta kriittisistä kohtaa:
asiakaspalvelu, hevin tuoreus ja siisteys sekä saatavuuden
hallinta.

– Mistään uudesta asiasta ei siis suinkaan ole kyse, vaan
ohjelma tarjoaa uusia työkaluja ja näkökulmia tuttujen asioiden fiksumpaan tekemiseen, Talso toteaa. Hedelmällistä on
myös se, että kun kysymys on valtakunnallisesta kehityshankkeesta, parhaita käytäntöjä on pystytty jakamaan eri
osuuskauppojen välillä, Talso lisää.

Tänään paremmin kuin eilen

Peruskuntokausi käynnissä

Laadun kolmiloikka ei ole irrallinen projekti, vaan asioiden
jatkuvaa eteenpäinviemistä. Ideana on tarkastella miltä
tilanne näyttää juuri nyt, ja pyrkiä siihen, että asiat ovat tänään paremmin kuin eilen– Tavoitteena näillä kolmella loikalla on se, että asiakkaan kokeman laatu paranee ja jokainen
S-marketilainen voisi olla aidosti ylpeä omasta kaupastaan,
HOK-Elannon S-marketien ketjujohtaja Ari Talso muotoilee.

S-marketit Korso ja Bulevardi ovat toimineet kolmiloikassa
pilottitoimipaikkoina ja muut S-marketit ovat syksyn aikana
lähdössä täysillä liikenteeseen. Marketpäälliköt ovat käyneet
ensimmäisessä valmennuksessa saamassa eväitä joukkojensa ohjaamiseen.
Ohjelmassa nostetaan asioita puheenaiheiksi pala kerrallaan ja esim. viikoksi-kahdeksi. Ensimmäisiä puheenaiheita
ovat tavaravirran hallinta ja asiakkaan kohtaaminen, seuraavaksi on vuorossa hevi Näiden asioiden parissa tullaan
työskentelemään ahkerasti myös ensi vuonna.
– Meistä jokaisella on sekä valtaa että vastuuta siitä, että
laadun kolmiloikalla päästään pitkälle. Tänään pitemmälle
kuin eilen, Talso painottaa

Treeniohjelmalla asiat kuntoon yksi kerrallaan
Laadun kolmiloikka -ohjelma sisältää omat tehtäväkortit
kaikkiin kolmeen osa-alueeseen. Tuttuja asioita: saldon hallintaa, kuorman purkua, esillepanoja, siisteyttä ja järjestystä,
asiakaslähtöistä kassapalvelua.
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S-market Juvankartanon apulaispäällikkö/ergonomialähettiläs Veera Jahn kertoo kiinnittäneensä paljon huomiota nostamiseen ja erityisesti henkilökunnan nostotekniikoihin. Veeran
kokemus on, että kiireen keskellä oma esimerkki on levinnyt
ja arjessa pyydetään kaveri apuun nostoihin. Kaikki auttavat
mielellään toisiaan ja siitä on tullut vakiintunut toimintatapa.
Perusvalmennuksen jälkeen on vaihdettu norsunjalat ja kassatuolit uusiin. Esimerkillä on suuri rooli, uskoo Veera.
S-market Pihlajamäen apulaispäällikkö/ergonomialähettiläs
Katja Lakianperä kertoo käyneensä palaverissa koko henkilökunnan kanssa läpi oikein nostamisen tärkeyttä, venyttelyjä hyllyttämisen ohessa ja muistutelleensa henkilökuntaa
myös polvisuojien käytön tärkeydestä. Katja kertoo kokevansa ergonomian niin tärkeäksi asiaksi, ettei sitä voi liikaa
korostaa. Lähettiläiden valmennuksesta Katja piti erityisesti
konkreettisesta nostotekniikoiden harjoittelusta.
Prima Itäkeskuksen lähettiläät ovat aloittaneet myös aktiivisesti toimintansa, kertoo palvelupäällikkö Minna Eronen.
Kassainfotiimin palaverissa lähettiläät ovat käyneet läpi
hyvän ja kattavan paketin kassatuolin säätämisestä, satulatuolin hyödyntämisestä ja seisontamaton hyödyntämisestä
aina taukojumppaan saakka.

ESIMIESVALMENNUKSET JA
ERGONOMIALÄHETTILÄÄT
VAUHDISSA

Prisma Jumbossa lähettiläs Heidi Sahiluoto on toiminut
myös aktiivisesti. Viimeisimpänä esimerkkinä kesätyöntekijöiden perehdytyksessä hän oli osallisena opastamassa
kassatuolien säätämistä ja kassatyön ergonomiaa.

Alepa Kisahallin apulaispäällikkö/ergonomialähettiläs Elina
Garcia Nuutinen kertoo nyt kiinnittäneensä enemmän huomiota nostotyöhön ja hyllytykseen yksikössään. Elinalla on
vaihtunut toimipaikka valmennuksen jälkeen, mutta ergonomia-asioihin tulee kiinnitettyä huomioita luontevasti myös
uudessa toimipaikassa yhteistyössä päällikön kanssa.
Ravintola Kitty´s Public Housen päällikkö Katja Gentz kertoo heidän ja useamman Oluthuoneen yhteisen lähettilään
Heikki Tynyksen olleen aktiivisia ergonomia-asioissa aina.
Heikin osaamista voisi hyödyntää myös muissa Oluthuoneissa, koska kaikissa ei ole nimettyä lähettilästä. Jatkossa
meidän täytyykin pohtia, miten saamme lähettilään asiantuntemusta ketterästi kaikkiin Oluthuoneisiin.
Toimipaikkojen ergonomialähettiläiden lisäksi myös päätoimiset työsuojeluvaltuutettumme Kati Salonen, Christa
Pessi ja Maarit Turja on koulutettu lähettiläiksi. He edistävät
ergonomia-asioita Konttorilla sekä toimipaikkakäynneillä
omilla vastuualueillaan. Lämmin kiitos kaikille lähettiläille
arvokkaasta panoksestanne. Hyödynnetään aktiivisesti kaikissa toimipaikoissa tätä osaamista ja tehdään töitä fiksusti.

Virettä Duuniin on HOK-Elannon
kaksivuotinen työhyvinvointihankeohjelma,jonka etenemisestä
kerromme jokaisessa ViP-lehdessä.
Tässä numerossa kurkataan syksyn
V I R E T TÄ
tekemisiin ja tutustutaan ergonomia
D Ukäytännönkokemuksiin.
UNIIN
lähettiläiden

V I R E T TÄ
DUUNIIN

Virettä duuniin -esimiesvalmennuksen polku on vuoden mittainen erilaisine valmennuspäivineen
ja/tai henkilökohtaisen coachingin muodossa. Valmennusten tavoitteena on tukea esimiesten
omia voimavaroja ja heidän ammattitaitoaan johtamislupausten toteuttajana.
Ergonomialähettiläitä on kentällä jo yli 300!
Kesään mennessä HOK-Elannon esimiehistä/vastuuhenkilöistä tälle valmennuspolulle oli lähtenyt runsaat 350
henkilöä. Syksyn aikana joukkoon liittyy vielä noin 100
esimiestä/vastuuhenkilöä. Valmennuspolun aloittaneista yli
240 esimiestä/vastuuhenkilöä on ilmoittautunut jatkovalmennuksiin erilaisten täsmävalmennusten muodossa. Palautteet valmennuksista ovat edelleen erinomaista tasoa.
Esimiesten valmennusvuosi sisältää kolme seurantakyselyä
esimiehen kehittymisen tueksi. Seurantakyselyn kysymykset pohjautuvat johtamislupauksiin (uskallan, arvostan,
toteutan) ja niiden toteutumista arvioi aina esimies itse,
esimiehen esimies sekä toimipaikan henkilöstö. Lokakuun
puolessa välissä käynnistyy jälleen seurantakysely niille,
joiden valmennusvuosi on alkanut viime vuonna tai tämän

8

vuoden keväällä. Autetaan yhdessä esimiehiä onnistumaan
työssään.

Ergonomialähettiläät vauhdissa
HOK-Elannon toimipaikoissa ontällä hetkellä yli 300 ergonomialähettilästä, jotka ovat suorittaneet perusvalmennuksen.
Puolen päivän mittainen jatkovalmennus starttasi keväällä ja
syksyn aikana järjestämme niitä kaksi lisää. Myös perusvalmennusryhmiä on syksyllä kaksi. Tulevan syksyn aikana saamme ergonomialähettiläät myös Herkkuihin ja Kodin Terraan.
Alepa-ketjussa päädyttiin lisäämään ergonomialähettilään
perusvalmennus apulaispäälliköiden peruskoulutukseen, jolloin
tuoreilla apulaispäälliköillä on heti tehtäviä aloittaessaan valmiudet toimia myös toimipaikkansa ergonomialähettiläänä.

Työsuojeluvaltuutetut Kati Salonen (vas.) Maarit Turja ja Christa Pessi.
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TYÖ TAIPUU TYÖKYKYYN KUNTOUTUMISEN AJAKSI
– tulossa uusi toimintamalli työkyvyn tukemiseksi

HOK-Elannon tavoitteena on tukea työntekijän työkykyä
työuran eri vaiheissa. Työkykyjohtamisen keinovalikoimaamme sisältyvät jo arjen sujuvuuteen, hyvään esimiestyöhön
ja toimivaan työyhteisöön panostaminen ja varhaisen tuen
malli sekä työntekijän ja esimiehen yhdessä sopimat määräaikaiset työjärjestelyt työkyvyn varmistamiseksi, kuten
esimerkiksi työaikaan ja työnjakoon liittyvät asiat. Lisäksi
osasairaspäivärahaa ja ammatillisen kuntoutuksen eri muotoja hyödynnetään aktiivisesti.
Tulemme vahvistamaan työkykyjohtamisen keinovalikoimaamme muokatun työn toimintamallin käyttöönotolla
alkuvuodesta 2019. Työtä on muokattu toki HOK-Elannossa aikaisemminkin, mutta nyt otamme toimintamallin systemaattisesti käyttöön koko talossa. Asiasta on jo
hyviä kokemuksia useammassa
osuuskaupassa ja sitä edistetään parhaillaan aktiivisesti koko
S-ryhmässä.

Mikä ihmeen muokattu
työ?
Työn muokkauksella tarkoitetaan
työntekijän omien työtehtävien
sovittamista työkykyä vastaavaksi. Työnantaja ja työntekijä
voivat sopia esimerkiksi työaikojen järjestelyistä tai työtehtävien
räätälöinnistä. Työnmuokkaus
tehdään aina määräajaksi tavoitteena työkyvyn palautuminen
normaaliksi.
Muokatulla työllä pyritään edistämään toipumista, varmistamaan
onnistunut työhön paluu sekä
näin varmistamaan työkykyisyys. Lääkäri arvioi muokatun
työn mahdollisuutta jokaisen vastaanottokäynnin yhteydessä ja kirjoittaa arvionsa perusteella tarvittavan sairausloman ja/tai suosittelee muokattua työtä määrätylle
ajalle tarvittavin rajoituksin. Esimerkiksi kipeytyneen selän
kuntoutumista voidaan edistää alkuun lyhyellä sairauslomalla ja sen perään vaikka viikon ajan muokatulla työllä, jossa
selän kuormitusta tulee säännöstellä. Esimies ja työntekijä
sopivat muokatun työn alkaessa työtehtävistä. Myyjän työssä esimerkkitapauksessa voisi muokattu työ pitää sisällään
mm. kassatyötä tauottajana ja räätälöityä hyllytystyötä.
Muokattua työtä tehdään ensisijaisesti omassa toimipaikassa, suunnitelluilla työvuoroilla yhden – kahden viikon ajan.
Mikäli työkyky edellyttää pidempää kevennystä, hyödynnetään jo aktiivisesti käytössä olevia muita tukimuotoja, kuten
esimerkiksi osasairausvapaata.
Muokattu työ ei saa heikentää henkilön toipumista
eikä muokattua työtä käytetä infektiosairauksien aikana.
Muokattu työtehtävä on aina työntekijän toimenkuvaan
kuuluva tarpeellinen työ organisaatiossa ja liiketoiminnan
näkökulmasta. HOK-Elannossa muokatussa työssä ole-
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van tilalle otetaan sijainen muokkauksen ajaksi. Tällöin
työmäärä ei kasva muilla ja muokatussa työssä oleva voi
oikeasti tehdä tilapäisesti vain räätälöityjä tehtäviä.
Kaupan työehtosopimuksen mukaan muokatun työn käyttöönotosta yrityksessä päättää työnantaja ja sen soveltamisesta keskustellaan yhdessä työnantajan ja työntekijöiden
edustajien kesken. HOK-Elannossa muokatun työn toimintamallin käyttöönotto valmistellaan yhteistyössä esimiesten,
henkilöstön edustajien ja työterveyden kanssa.

Kokemusesimerkki työn muokkauksesta
– Joonas Parkkari, Sokos Helsinki
Joonas satutti polvensa kesällä vapaa-ajalla, minkä johdosta
lääkäri kirjoitti hänelle kolme viikkoa sairauslomaa. Oltuaan
kaksi viikkoa kotona toipumassa
hän koki, että polven kuntoutumista edistäisi työhön paluu, jos
työtehtäviä voisi muokata määräajaksi siten, ettei hänen tarvitse
olla koko työvuoroa jalkojen päällä. Joonas kaipasi jo töihin ja koki,
ettei kotona lepäily myöskään
edistänyt polven kuntoutumista
parhaalla tavalla.
Joonas tiedusteli esimieheltään
mahdollisuutta tulla jo aikaisemmin töihin näillä järjestelyillä ja
esimies näki sen mahdollisena.
Työvuoroja muokattiin siten, ettei
Joonaksen tarvinnut kulkea vilkkaimpina ruuhka-aikoina julkisilla
kulkuneuvoilla liikkumisen ollessa
vielä varovaista. Työtehtäviksi
järjestettiin kassatyötä ja kassalle
tuoli Joonasta varten.
Jälkikäteen Joonas kertoi, että järjestely edesauttoi polven
fyysistä kuntoutumista ja Joonas välttyi kotona ”tylsistymiseltä/turhautumiselta”. Joonas koki työnsä merkitykselliseksi ja työpanoksensa tarpeelliseksi ja arvostetuksi. Hänestä
työn muokkaamisen toimintamallin tulisi olla normaali
toimintatapa osana kuntoutumista.
Osalla on edelleen sellainen käsitys, että sairauslomalla
on oltava niin kauan kuin sitä on kirjoitettu. Todellisuudessa lääkärin antama sairauslomatodistus on vain suositus.
Kaikki vakuutukset ovat myös voimassa, vaikka palaisi töihin
kesken sairausloman. Esimerkiksi erikoisairaanhoidon lääkäri
ei tunne potilaan työtehtävien kuormittavuutta, kuten työterveyslääkäri. Tällöin saattaa tulla tilanne, että sairauslomaa
kirjoitetaan liian vähän tai liikaa. Jos sairausloman pituus
vähänkin epäilyttää kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon.
Työvireterveisin
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

TYÖVUOROSUUNNITTELU TUTUKSI
Työvuorosuunnittelu – asia, joka koskettaa jokaista työntekijää ja esimiestä niin arkena kuin pyhänäkin. Halusimme
tietää, mitä työntekijät asiasta ajattelevat ja päätimme kysyä
sitä teiltä. Kyselyjen vastauksissa yhteisenä prioriteetti
ykkösenä sekä kaupan että ravintolan työntekijöille nousivat
toiveiden toteutuminen, vähintään kahden päivän vapaat
ja maksimissaan viiden päivän työputket. Kyselyn tulokset
saatuamme lähdimme yhdessä työhyvinvointipäällikön
ja HR-päälliköiden kanssa miettimään, mitä konkreettisia
toimenpiteitä voisimme henkilöstömme työhyvinvoinnin
eteen tehdä. Totesimme että asiaamme edistäisi yhteisten
työvuorosuunnittelun pelisääntöjen sopiminen, sekä työntekijöiden tietoisuuden parantaminen siitä, mitkä kaikki asiat
työvuorosuunnitteluun vaikuttavat.

Työvuorosuunnittelussa vähimmäisvaatimuksena on
noudattaa voimassa
olevia lakeja, säädöksiä ja työehtosopimuksia. Työnantajalla
on näissä puitteissa
direktio-oikeus, mikä
tarkoittaa sitä, että viime kädessä työnantaja saa määritellä
kuka tekee, mitä tekee, sekä missä ja milloin työtä tehdään.
Työvuorosuunnitelman tulee aina perustua liiketoiminnan tarpeisiin ja sen on noudatettava toimipaikalle tehtyä tehosuunnitelmaa. Lisäksi pitää muistaa, että tällä alalla olemme
ensisijaisesti töissä asiakasta palvellaksemme. Työvuorosuunnittelulla varmistetaan, että yksikössä ovat työvuorossa oikeat tekijät oikeaan aikaan. Näiden lähtökohtien toteuduttua
pyrimme mahdollisuuksien mukaan kuulemaan työntekijää
ja huomioimaan muun muassa erilaisista elämäntilanteista johtuvat toiveet työajan sijoittelulle. Koska haluamme
työnantajana tehdä parhaamme henkilöstömme työkyvyn ja
työhyvinvoinnin tukemiseksi, halusimme muodostaa työvuorosuunnittelua ohjaavat suositukset, jotka ovat työntekijälle
työehtosopimuksia suosiollisemmat.
Yhteisissä pelisäännöissä ja suosituksissa otetaan kantaa
muun muassa ykkösvapaiden maksimimäärään per lista,
työpäivien maksimimäärään vapaapäivien välillä, vuorojen
väliin jäävään lepoaikaan, yövuorojen suunnitteluun ja vuo-

rokautiseen maksimityöaikaan. Tunnistettava on kuitenkin,
että jotkut suositukset ovat toisensa poissulkevia, mikä
aiheuttaa sen, että suositukset on priorisoitava. Tällainen
asetelma on kyseessä esimerkiksi tarkastellessa kyselyissäkin tärkeimmiksi nousseita kohtia, eli ykkösvapaita ja työpäivien maksimimäärää vapaapäivien välillä. Ykkösvapaiden
suunnittelulla saavutetaan lyhyempiä työputkia, kun taas
kakkosen vapaat useimmiten tarkoittavat meidän toimialojemme työajoilla pidempiä työputkia. Lisäksi käytössä oleva
työajan tasoittumisjärjestelmä mahdollistaa työajan sijoittamisen liiketoiminnan kannalta optimaalisella tavalla, jolloin
vapaapäiviä voidaan siirtää tasoittumisjakson puitteissa.
Aina suosituksia ei ole myöskään mahdollista toteuttaa
esimerkiksi työntekijöiden esittämien toiveiden toteuttamiseksi tai johtuen poikkeuspäivien, kuten henkilöstöpalaverin
tai kaupallisesti kiireisen ajankohdan, sijoittumisesta listaan.
Olemme sopineet ketjujen kanssa, että työvuorosuunnitteluun liittyviä asioita käydään ViP-lehden lisäksi mm.
henkilöstöpalavereissa ja syksyn luottamusmieskokouksissa.
Tulemme seuraavissa lehdissä havainnollistamaan esimerkein
millä tavalla koko tiimin työvuorosuunnitelmaan vaikuttavat
muun muassa palaveri, toiveet
sekä työntekijöiden osaami-

nen, ja mitä kaikkia erilaisia
tekijöitä esimiehen tulee
työvuorosuunnitelmaa laatiessaan ottaa huomioon. Lisäksi
kannustamme avoimeen keskusteluun esimiehen kanssa tässäkin asiassa. Voi olla mahdollista, että esimiehellä on vaikkapa
vanhentunutta tietoa työntekijän elämäntilanteeseen liittyen,
tai jostain yksittäisestä tilanteesta on voinut muodostua virheellinen käsitys työntekijälle mieluisasta työajan järjestelystä.
Työvuorosuunnittelu saattaa ensikuulemalta vaikuttaa melko
simppeliltä duunilta, mutta kun otetaan huomioon kaikki
suunnitelmaan vaikuttavat tekijät kuten tehot, osaamiset, poikkeuspäivät, lomat, tasoittumisjärjestelmä ja työehtosopimus,
sekä näiden lisäksi työntekijöiden esittämät työvuorotoiveet
ja mieltymykset koko työryhmän osalta, suunnittelijalla onkin
käsissään melkoinen palapeli pelattavaksi!
Piia Perälä
HR-asiantuntija, Elli-tiimi
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TYT

ti juttelee!

- tulokset läpi keskustelemalla
Koko HOK-Elannon vakituista henkilökuntaa koskevan työtyytyväisyystutkimuksen tulosten purkamiseen on kehitetty
”dialogialusta”, eli pelinomainen menetelmä, jossa tulosten pohjalta mietitään yhdessä mahdollisia kehittämistarpeita.
Dialogialusta on kehitetty yhteistyössä Dazzle Oy:n
kanssa ja sitä on kokeiltu muutamassa toimipaikassa
jo kahtena vuonna. Kokemukset ovat olleet positiivisia.
Ideana on, että TYT-tutkimuksen tulokset puretaan
tiimeissä, esimerkiksi kassa- & infotiimi, päivittäistavaratiimi jne. Tärkeää on, että tilaa on riittävästi, jotta ryhmät pystyvät rauhassa keskustelemaan. Työskentelyn
alussa valitaan kuhunkin keskusteluryhmään johtaja,
joka varmistaa, että kaikki pääsevät kommentoimaan.

”Nyt kaikki on päässyt vaikuttamaan,
kun ihmiset puhuvat työkaverien kesken,
keskustelu on avoimempaa. Aiemmin
kaikki eivät ole joko halunneet tai päässeet
kommentoimaan – tämä on työntekijöille
mukavampaa.”

Jokainen mielipide on tärkeä!
Keskustelussa käsitellään muun muassa työyhteisön
ja sen jokaisen jäsenen henkilökohtaisia vahvuuksia,
kehittämistarpeita ja -kohteita, nopeasti kuntoon
laitettavia asioita ja kehittämiskohteita seuraavan
puolen vuoden aikana sekä pohditaan, mikä itse
kunkin panos voisi olla näiden asioiden edistämiseksi.
Tärkeintä on, että keskustelussa jokainen osallistuja
saa sanoa mielipiteensä ja tulee aidosti kuulluksi.

”On loistava työkalu! Oikein käytettynä
tästä saa paljon enemmän irti, kuin
slide showsta.”

”Tuo enemmän systematiikkaa
TYT-prosessiin – näkyväksi tekeminen
on avainasemassa.”

- Tuomas Sinelampi, Alepa Hämeentie

- Jenni-Mari Ahola, Sokos Helsinki

- Kaarlo Virtanen, Prisma Iso Omena

”Porukka on tosi innostuneesti ottanut
vastaan – tulee paljon eri näkökulmia”.
- Okku Östman, S-Market Espoon keskus

”Positiivinen kokemus – henkilökohtaiset
kaavakkeet ihan huippu ja tarrat myös!”
- Päivi Kangas, Ravintolamaailma Kaari
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Nuorten
työelämäodotukset
puntarissa
Nuori Mieli työssä on S-ryhmän hanke, jonka tarkoituksena
on kiinnittää huomiota nuorten työntekijöiden ensimmäisiin
työvuosiin ja niihin liittyviin teemoihin. Ohjelma tavoittelee
nuorten työelämän hyvää alkua. Tarkoituksena on löytää
yhteisiä käytäntöjä ja työkaluja edistämään nuorten työntekijöiden työelämätaitojen kehittymistä, työelämään kiinnittymistä ja työkykyisyyttä.
Hankkeen ensimmäinen osaprojekti oli Nuorten työelämäodotusten selvitys tammi-maaliskuulla. Koko S-ryhmästä
kyselyyn vastasi 1457 nuorta, joista hok-elantolaisia oli 162.

Mikä on työssä tärkeää?
Tutkimustulosten mukaan nuoret arvostavat kannustavaa
työyhteisöä, hyvää esimiestyötä sekä mahdollisuuksia työn
ja muun elämän yhteensovittamiseen.
Valtaosa nuorista on tyytyväisiä saamaansa perehdytykseen, mutta erityisesti hankaliin ja ongelmallisiin tilanteisiin
toivottiin enemmän perehdytystä.
Nuorilla on vahva usko omiin työelämätaitoihin, mutta
kannustusta omien ideoiden esille tuomiseen tarvitaan lisää.
Suurin osa nuorista kokee tulevansa hyvin toimeen työkavereidensa kanssa. Noin puolet kokee saavansa tukea esimieheltään tarvittaessa. Sen sijaan palautetta työstä kaivataan
esimieheltä enemmän.
Yli 80 prosenttia nuorista on innostunut työstään vähintään viikoittain. Nuorten henkilökohtaiset voimavarat ja henkinen hyvinvointi ovat huolenaiheita, sillä liki 40 % vastaajis-
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ta kertoi alakulon, masennuksen tai toivottomuuden tunteen
vaivanneen heitä viimeksi kuluneen kuukauden aikana.
HOK-Elannon tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin
S-ryhmätason tulokset. HOK-Elannossa tutkimukseen osallistuneet nuoret kokevat työnsä hiukan merkityksellisemmäksi kuin S-ryhmässä yleensä. Kokemukset etenemismahdollisuuksista sekä työvuoroihin vaikuttamisesta ovat myös
HOK-Elannossa S-ryhmätason tuloksia paremmat. Jaksamiseen ja omiin elintapoihin liittyvissä asioissa HOK-Elannon
nuoret arvioivat tilanteensa hiukan heikommaksi kuin koko
S-ryhmän tuloksissa.

Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

Tutkimustulosten tulkinta jatkuu ja kehittämis
toimenpiteitä ryhdytään työstämään S-ryhmä- ja
alueosuuskauppatasolla. Nuori mieli työssä -hanke
on osa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa
Työelämä 2020-hanketta. tyoelama2020.fi

WORKPLACESSA
jo 1400 käyttäjää
Workplace-käyttöönotto nytkähti syyskuun alussa taas
eteenpäin, kun joukko esimiehiä ja asiantuntijoita saatiin
palvelun piiriin. Workplace on tällä hetkellä käytössä noin
1 400 hok-elantolaisella, ja pian koko joukolla! Ajasta ja
paikasta riippumaton viestintä tulee muuttamaan viestintäkulttuuriamme, ja pohjatyöt tätä varten halutaan tehdä
kerralla kuntoon.
Workplacen käyttöönotto saadaan maaliin, kun olemme
saaneet taklattua palveluun liittyvät järjestelmähaasteet.
Hiljaa hyvä tulee, on todettu sanottavan. HOK-Elannossa
Workplace on ollut koekäytössä Alepa Kalasatamassa,

S-market Pohjois-Tapiolassa sekä Prisma Isossa Omenassa,
joiden sisäinen viestintä muuttui kertarysäyksellä, ja yksiköistä kantautunut palaute on ollut positiivista.
Viestintä Workplacessa ei tule rajoittumaan pelkästään
oman yksikön sisäiseen kanavaan, meille aukeaa tilaisuus
ketju-, toimiala- ja osuuskaupparajatkin ylittävään viestintään, johon yli 40 000 s-ryhmäläistä pääsee osallistumaan.
Tilanne on meille kaikille uusi, ja yhdessä tekemällä opitaan!
Iiro Isoaho
sosiaalisen median asiantuntija
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Kombuchaa ja kauralattea Konepajasta

Jo 38 000 toteutettua Korttelitoivetta
HOK-Elannon Alepa-ketju alkoi pari vuotta sitten kerätä
systemaattisesti asiakkaiden tuotetoiveita.
– Mielikuva kauppaketjujen toiminnasta on vähän jäykähkö.
Asiakkaat ajattelevat, että ketjun valikoima lyödään jossain
lukkoon ja se on sitten kiveen hakattu. Olimme toteuttaneet
yksilöllisiä toiveita aiemminkin, muttemme tehneet siitä numeroa. Korttelitoive-systeemi on tuonut toiminnan näkyväksi, Alepan ketjujohtaja Merja Mustonen toteaa.
Myymäläkohtaisia nk. Korttelitoiveita esitettiin aluksi paperilla tai kasvotusten suoraan myymälään. Tämän vuoden
maaliskuusta lähtien toiveita on voinut esittää myös Facebook Messengerin Korttelitoive-chatbotilla, jossa asiakkaan
kanssa ”juttelee” mainoksista tuttu animaatiohahmo Siponen. Helppokäyttöinen chat on moninkertaistanut esitettyjen toiveiden määrän. Ennen chatin käyttöönottoa Alepalle
oli esitetty 30 000 Korttelitoivetta, nyt toiveita on kertynyt
viitisenkymmentä tuhatta.
– Näistä 80 % on pystytty toteuttamaan, eli noin 38 000,
Mustonen hehkuttaa.
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Korttelitoive-palvelun myötä asiakkaat voivat siis vaikuttaa siihen, mitä tuotteita he oman lähikauppansa hyllyiltä
löytävät. Toiveiden äänivyöryä ei vaadita, vaan jo yhden
ihmisen toive riittää siihen, että tuote voi ilmestyä lähi-Alepan hyllyyn.
– Toistaiseksi mieleenpainuvin toteutettu Korttelitoive on
ehkä kuulokojeen paristo, Mustonen kertoo.
Korttelitoiveet täydentävät valikoimaa ja muokkaavat
kunkin myymälän tuotetarjonnan vastaamaan alueen asiakkaiden toiveita. Toivetuotteet tunnistaa hyllyssä Korttelitoive-merkinnästä.
Alepan Korttelitoive-konsepti chatbotteineen palkittiin
syyskuun alussa kansainvälisessä Clio Awards -kilpailussa
hopeisella Clio Awardilla Digital/Mobile & Social Media
Technique -sarjassa.
Chat-palvelua on tarkoitus kehittää entistäkin helpommaksi
ja monipuolisemmaksi, ja toimimaan muillakin alustoilla kuin
Messengerillä. Uusia ratkaisuja haetaan muun muassa marraskuussa Espoon Otaniemessä järjestettävässä Hackathonissa.

Pasilan konepajan historiallisessa korttelissa Vallilassa aloitti elokuussa uudentyyppinen OlutHuone Konepaja. Sturenkadun
ja Aleksis Kiven kadun risteyksessä sijaitseva ravintola tuo kattavan olutvalikoiman rinnalle muun muassa erikoiskahvit ja terveyspainotteiset juomat.
– Konepaja on avaus uudenlaiselle urbaanimmalle ja trendikkäämmälle oluthuonekulttuurille. Halusimme yhdistää uudella
tavalla trendikahvilan ja laadukkaan olutravintolan. Vallilan ja ajan hengessä luomu ja vastuullisuus ovat avainsanojamme,
ravintolapäällikkö Matti Ollikainen avaa konseptia.
Konepajalla on erittäin laaja valikoima oluita ja siidereitä – hanoissakin on saatavilla 24 tarkkaan harkittua olutmerkkiä.
Niiden lisäksi tarjolla on uutuuksia erikoiskahveista trendijuomiin, paikallisten panimoiden uutuusmakuja, kauden hedelmillä
maustettua hopinaattoriolutta, luomuviiniä, kauralattea tai kombuchaa.

HOK-Elanto mukana ysiluokkalaisten Hävikki-battlessa
Toista kertaa järjestetyssä Hävikki-battlessa kotitalouden valinnaisryhmien oppilaat valmistivat kahden ruokalajin aterioita
hävikkiruoasta. Kilpailu käytiin Instagramissa, jossa oppilaat jakoivat kuvia hävikkiannoksistaan hashtagilla #hävikkibattle2018.
– Hävikki-battle on ruoanlaiton luovuusharjoitus. Se rohkaisee oppilaita hyödyntämään sattumanvaraisia raaka-aineita ja
käyttämään mielikuvitusta ruoan kanssa, asiantuntija ja kotitalousopettaja Elina Ovaskainen Motivasta kuvaili.
HOK-Elanto oli mukana 19 myymälän voimin, joista luovutettiin hävikkiä toimialueellamme oleville lähikouluille. Hävikkiruokakassien sisältö vaihteli, koska se koottiin kaupan sen hetken hävikistä.
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Energiaa auringosta
S-marketit Karaportti ja Nihtisilta saavat syksyn aikana
katolleen aurinkopaneelit, joiden avulla pystytään kattamaan jopa 10 prosenttia vuotuisesta sähkönkulutuksesta, ja
aurinkoisina kesätunteina parhaimmillaan kaikki kiinteistön
kuluttama sähkö voi tulla auringosta.
S-market Karaportin katolla on 492 paneelia, Nihtisillan
paneelimäärä on 341. Yhteensä voimaloiden vuosituotanto on noin 205 megawattituntia. Tuotanto hahmottunee
esimerkkien avulla: tuotannolla ajaisi sähköautoa yli 1,7 miljoonaa kilometriä, saunoisi noin neljä vuotta yhteen menoon
tai pesisi ja kuivaisi yli 45 500 koneellista pyykkiä.

HOK-Elannon S-marketit myyvät kahdeksan prosenttia koko Suomen luomusta!
HOK-Elannon alueella luomun kysyntä on kovempaa kuin muualla Suomessa. ProLuomu ry:n myyntitilaston mukaan koko maan
myynti vuonna 2017 oli 309 miljoonaa euroa, HOK-Elannon
S-marketit myivät luomua 25 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna
tahtia kiihdytetään entisestään!
S-marketeissa on tehty systemaattista työtä luomuvalikoiman eteen jo usean vuoden ajan.
Luomuvalikoiman laajuus vaihtelee myymälöittäin.
Jo keskikokoisesta S-marketista löytyy n. 500
luomutuotetta kun suurimmat marketit tarjoavat jo yli 700 tuotteen luomuvalikoiman.
HOK-Elannon S-marketien luomuhuiput ovat
tällä hetkellä Ympyrätalo, Kasarmitori, Bulevardi, Hakaniemi, Lauttasaari, Vallila. Niissä
luomun osuus on jopa seitsemän prosenttia
koko marketin myynnistä.

Prisma toi ruokakaupan
Helsingin keskustaan
Prisma avasi syyskuussa ruoan verkkokaupan noutopisteet Helsingin keskustaan Mannerheimintien ja Sörnäisten rantatien ABC-asemien yhteyteen.
– Tarjoamme mahdollisuuden hoitaa ruokaostokset ja tankata
samalla auto nopeasti ja vaivattomasti, vaikka töistä palatessa.
Kyse on kokeilusta, asiakkaat ratkaisevat, tuleeko pisteistä pysyvät,
HOK-Elannon verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua kertoo.
Myös Järvenpään Prisman noutopiste avattiin syyskuussa. Tutut
Prisma Olarin, Kaaren ja Itäkeskuksen noutopisteet ovat ahkerassa käytössä. Itäkeskuksen noutopiste uudistuu lokakuun aikana.
Ostokset tilataan osoitteesta prisma.fi/kauppakassi.

Alepaan Ässäpäällikkö-palkinto

Leviää kuin Alepa
Vaikka metsien sienisato on kuivan ja helteisen kesän jälkeen melko olematon, nousi Alepoita syksyn mittaan kuin sieniä
sateella. Elokuussa Otaniemeen metroaseman kupeeseen, syyskuussa Hyvinkäälle ABC:n viereen, lokakuussa vielä Keravan
Ahjoon ja Helsinkiin Viikinmäkeen.
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Ullanlinnan Alepan päällikkö Riku Mäkinen palkittiin
S-ryhmän Ässäpäällikkö-tunnustuksella.
- Tuntuu hyvältä ja tyytyväiseltä! Tuli kyllä niin puun takaa,
että pientä hämmennystä oli havaittavissa, Mäkinen kertoo.
Mäkinen on toiminut jo 11 vuotta Alepa-päällikkönä, joista
vajaat kolme vuotta Ullanlinnassa. Takana ovat Munkkiniemen, Lehtisaaren, Kulosaaren ja Mankkaan yksiköt. Koulutukseltaan hän on kirvesmies.
- Valmistuin lama-aikaan, eikä silloin ollut ensimmäistäkään
kirvesmiehen työpaikkaa tarjolla. Vaikka työskentelin opiskeluaikanani kaupassa, voisi sanoa, että olen päätynyt alalle
vahingossa. En oikein vieläkään tiedä, mikä minusta tulee
isona, Mäkinen pohtii.
Onnistumisen tekijöinä Mäkinen pitää ennen kaikkea hyvää
henkilökunta, henkilökunnan osaamisen varmistamista ja
vahvaa organisaatiota.
- Taustaorganisaation tuki tulee esille erityisesti, kun vaikkapa
jotain menee rikki tai asioita pitää kehittää. Meillä on mielestäni asiat tämän suhteen tosi hyvällä mallilla, Mäkinen toteaa.
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MEIDÄN
Espooseen uusi Fafa’s
Pohjois-Tapiolassa on herkuteltu uudessa Fafa’s -ravintolassa elokuusta alkaen. HOK-Elannon kaksi muuta Fafa’sia
sijaitsevat kauppakeskus Jumbossa ja Helsingin Sokoksen
katutasossa.
Fafa’s -ketju on jo muutaman vuoden ajan tuonut nopean
syötävän tarjontaan perinteistä fastfoodia kevyempiä ja
terveellisempiä vaihtoehtoja. Fafa’sin resepteissä pyritään
käyttämään orgaanisesti kasvatettuja raaka-aineita. Falafelit
ovat gluteenittomia ja suurin osa annoksista on sekä gluteenittomia että laktoosittomia.

Vamos-hanke upeasti eteenpäin
HOK-Elanto teki Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan
kunniaksi 100 000 euron lahjoituksen Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnalle. Rahalla palkattiin kaksi päätoimista uravalmentajaa ohjaamaan sata syrjäytymisuhan
alla olevaa nuorta työelämään tai opintojen pariin. Kesän
jälkeen valmennukseen on osallistunut 68 nuorta, ja loput
32 aloittavat syksyllä.

Paparazzi
Redin avajaiset 20.9. vetivät väkeä sankoin joukoin
liikkeelle. Kalasataman uudesta ostoskeskuksesta löytyy
myös HOK-Elannon uusin Emotion, jossa avajaistarjoukset
keräsivät asiakkaita jonoksi asti.

Salven taidemenu:

Kohtaamisia kaupungissa – suomalaista taidetta 1900-luvulta
Muotia, kahviloita, ravintoloita, yöelämää, elokuvia ja esittäviä taiteita – ja ihan tavallista elämää ja arkea kaupungissa. Ateneumin talven 2018–19 päänäyttely kuvaa 1900-luvun muuttoliikettä ja kaupungistumista. Se esittelee monipuolisesti harvoin
esillä olleita teoksia Kansallisgallerian kokoelmasta ja syventyy suomalaisen yhteiskunnan ja arjen mielenkiintoisiin muutoksiin
1910-luvulta 1980-luvulle. Mukana on tunnistettavia kaupunkinäkymiä pääosin Helsingistä, mutta myös Turusta ja Tampereelta. Ravintola Salve kattaa asiakkailleen herkullisen taidemenun, jonka hintaan sisältyy pääsylippu Ateneumin näyttelyyn
19.10.2018-20.1.2019. Lisätietoja taidemenu.fi ja ateneum.fi.

Hallintoneuvoston seminaarissa 23.8. käsiteltiin
henkilöstöjohtaja Antero Leväsen johdolla
muun muassa henkilöstötyötä ja työhyvinvointia.

Tervetuloa taloon, traineet!
Syyskuun alussa aloittivat tuoreet S-traineet JuhaMatti Tuovinen, Jonna Övermark ja Henri Jalonen.
S-Trainee-ohjelma kestää kokonaisuudessaan
yhdeksän (9) kuukautta. Valmennusohjelma
sisältää johtamiseen painottuvia valmennusjaksoja
S-ryhmän omassa valmennusyksikössä,
Jollas Instituutissa sekä monipuolisia
työssäoppimisjaksoja HOK-Elannon ketjuissa. Tämä
mahdollistaa teorian ja liiketoimintastrategioiden
yhdistämisen saumattomasti käytäntöön.

Väinö Kunnas: Kaupunkikuva (1926). Kansallisgalleria / Ateneumin
taidemuseo, kokoelma Antell. Kuva: Kansallisgalleria/Jenni Nurminen.
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Aarre Heinonen: Kahvipöydässä, 1938. Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, kok. Hoving.
Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen.
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ALEPA

Paparazzi

Johdon strategiaseminaarissa 29.8. työstettiin
aiheita luentomuotoisesti ja ryhmätöinä.

Syyskauden ensimmäisessä Fruum! -tapaamisessa käsiteltiin muun muassa
marketkaupan kehityskohteita ja uusien yksiköiden avausprosesseja.

S-MARKET

Kaisa Ek on nimitetty Alepa Pietarinkadun myymäläpäälliköksi.
Kaisa on toiminut ennen perhevapaataan Alepa Kulosaaren
myymäläpäällikkönä.
Siina Siponen on nimitetty Alepa Otaniemen myymäläpäälliköksi.
Siina on aiemmin toiminut Alepa Kampin Keskuksen myymälä
päällikkönä.
Johannes Linnavirta on nimitetty Alepa Kampin Keskuksen
myymäläpäälliköksi. Johannes on aiemmin toiminut Alepa
Porvoonkadun myymäläpäällikkönä.
Paula Mulo on nimitetty Alepa Peltokuumolantien myymäläpäälliköksi. Paula on aiemmin toiminut Alepa Päiväkummun myymäläpäällikkönä.
Heli Helén on nimitetty Alepa Päiväkummun myymäläpäälliköksi.
Heli palaa perhevapaalta ja on sitä toiminut ABC Ilolan liikenne
myymäläpäällikkönä.
Jenni Harle on nimitetty Alepa Mechelininkadun myymälä
päälliköksi. Jenni on aiemmin toiminut Alepa Elielin apulais
päällikkönä.
Annika Kuusinen on nimitetty Alepa Viikin myymäläpäälliköksi.
Annika on toiminut ennen perhevapaataan Alepa Kulosaaren
myymäläpäällikkönä.
Jesse Leskinen on nimitetty Alepa Viikinmäen myymäläpäälliköksi.
Jesse on aiemmin toiminut Alepa Kauppakassin apulaispäällikkönä.
Tiina Laurila on nimitetty Alepa Leppävaaran myymäläpäälliköksi.
Tiina on aiemmin toiminut Alepa Mankkaan myymäläpäällikkönä.
Ville Ojala on nimitetty Alepa Mankkaan myymäläpäälliköksi. Ville
on aiemmin toiminut Alepa Leppävaaran myymäläpäällikkönä.
Juho Ritari on nimitetty Alepa Ahjon myymäläpäälliköksi. Juho on
aiemmin toiminut Alepa Perämiehenkadun myymäläpäällikkönä.
Matti Helakallio on Alepa Perämiehenkadun myymäläpäälliköksi.
Matti on aiemmin toiminut Alepa Tapanilan myymäläpäällikkönä.
Carita Niittymäki on nimitetty Alepa Tapanilan myymäläpäälliköksi.
Carita on aiemmin toiminut Alepa Nissaksen myymäläpäällikkönä.
Matias Laitinen on nimitetty Alepa Nissaksen myymäläpäälliköksi.
Matias on aiemmin toiminut Alepa Ilolan myymäläpäällikkönä.
Mikko Salovaara on nimitetty Alepa Ilolan myymäläpäälliköksi.
Mikko on aiemmin toiminut Alepa Runeberginkadun myymäläpäällikkönä.
Leena Korhonen on nimitetty Alepa Runeberginkadun myymälä
päälliköksi. Leena on aiemmin toiminut Alepa Elielin myymälä
päällikkönä.
Henry Saario on nimitetty Alepa Elielin myymäläpäälliköksi. Henry
on aiemmin toiminut Alepa Kuusitien myymäläpäällikkönä.
Petri Nousiainen on nimitetty Alepa Kuusitien myymäläpäälliköksi.
Petri on aiemmin toiminut Alepa Lintuvaaran apulaispäällikkönä.
Nina Ekonoja on nimitetty Alepa Kellokosken myymäläpäälliköksi.
Nina on aiemmin toiminut Alepa Pellonkulman myymäläpäällikkönä.
Ilkka Leppänen on nimitetty Alepa Pellonkulman vt-myymälä
päälliköksi. Ilkka on aiemmin toiminut Alepa Pellonkulman apulaispäällikkönä.

Laura Niiranen on nimitetty S-market Juvankartanon
marketpäälliköksi.
Laura on aiemmin toiminut marketpäällikkönä Varuboden-
Oslassa S-market Loviisassa.
Henri Kaksonen on nimitetty S-market Laajasalon market
päälliköksi. Henri on aiemmin toiminut S-market Bulevardin
marketpäällikkönä.
Jarmo Veijalainen on nimitetty S-market Kaivokselan market
päälliköksi. Jarmo on aiemmin toiminut S-market Koivukylän
marketpäällikkönä.

HERKKU
Perttu Laakoli on nimitetty osastopäälliköksi Stockmann Herkku
Keskustaan, vastuualueenaan juusto-leikkele-tapas. Perttu siirtyy
osastopäällikön tehtävään Stockmann Helsingin tavaratalosta,
jossa hän toimii Stockmann Oyj:n palveluksessa. Pertulla on pitkä
työkokemus Stockmann Herkku Keskustasta, jossa hän on toiminut
monenlaisissa työtehtävissä mm. osastopäällikkönä, tiimivalmentajana ja myyjänä.

RAVINTOLATOIMIALA
Tiina Kruus on nimitetty La Famiglia Helsingin ravintolajohtajaksi.
Heikki Lepo on nimitetty Stone´sin ravintolapäälliköksi.
Heikki on aiemmin toiminut Stone´sin vt. ravintolapäällikkönä.

ABC
Annareetta Kuru nimitetty kenttäpäälliköksi päävastuualueenaan
asemanhoidon toteutus, asiakaspalauteprosessin koordinointi sekä
ABC-ketjun viestintä.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 24.9 mennessä
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PIIKILLE, PIIKILLE!
HOK-Elanto tarjoaa tänäkin syksynä maksuttoman influenssarokotuksen työssä käyvälle henkilökunnalleen.
Kausi-influenssa on hengitysteiden tulehdus, joka leviää
nopeasti, pisara- ja kosketustartuntana. Suurimman tartuntariskin aiheuttavat sairauden alkuvaiheessa olevat henkilöt,
jotka levittävät virusta usein tietämättään. Ajoissa otettu
rokote on tehokkain suoja influenssaa vastaan. Huolehdi
lisäksi käsien pesusta sekä hygieniasta esimerkiksi yskies
säsi tai aivastaessasi.

Kausi-influenssa alkaa äkillisemmin ja on oireiltaan rajumpi
kuin tavallinen ”flunssa” tai nuhakuume. Tyypillisiä oireita
ovat korkea kuume, voimakkaat nivelkivut, vilunväristykset,
väsymys, päänsärky, huonovointisuus ja kova yskä. Perusterveet aikuiset toipuvat influenssasta yleensä 1-2 viikon
vuodelevolla. Sairauteen voi liittyä myös jälkitauteja, joista
yleisimpiä ovat keuhkoputkentulehdus ja keuhkokuume.

Varaa aika rokotukseen

Terveystalon piirissä olevat toimipaikat: Aika varataan sairaanhoitajalle, mille tahansa Terveystalon lääkäriasemalle
(Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Hyvinkää, Mäntsälä). Aikoja on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Puhelin 030 633 9505 (24h).
Lääkärikeskus Aavan piirissä olevat toimipaikat: Ilman ajanvarausta voi mennä Aava Järvenpään, Keravan tai Tuusulan
toimipisteisiin rokotuskampanjapäivinä. Jos nämä eivät sovi, aika varataan työterveyshoitajalle tai sairaanhoitajalle,
omalle työterveysasemalle. Ajat ovat arkisin päiväaikaan. Puhelin 010 380 5600, arkisin 7-20, la 8-17, su 10-18.

