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Upeita maalipaikkoja tarjolla

Pääkaupunkiseutu kehittyy ja asiakkaiden vaatimustaso
nousee. Kilpailijat kirittävät meitä sekä kotimaassa että yhä
enemmän myös maan rajojen ulkopuolelta. Me menestymme pelissä ilahduttamalla asiakkaitamme innostuneella fiiliksellä, houkuttelevilla palveluilla ja kilpailukykyisillä hinnoilla!
Tuleva syksy on vauhdikas. Lokakuun 17. aukeavassa Kauppakeskus Mall of Triplassa olemme mukana laajalla rintamalla, Prisman, Alepan, verkkokaupan noutopisteen, kolmen
ravintolan eli Fredde’sin, Urban Rabbitin ja Ratamon sekä
Emotionin ja Omistajapalvelun voimin. Saamme Triplaan
noin 200 uutta työkaveria – toivotetaan heidät lämpimästi
tervetulleiksi!
Triplan lisäksi syksyn mittaan avataan kaksi Alepaa, kaksi
ABC-autopesua ja Emotion kauppakeskus Ainoaan. S-marketit Kasarmitori ja Maunula avataan remontoituina, uuden
konseptin mukaisina.
Tukitoiminnot ja ketjuohjaukset, me ”konttorilaiset”
muutamme ensi keväänä Triplaan Lassilasta. Siellä meillä ei
ole omia huoneita tai vakiopaikkoja, mistä olen itse erityisen innostunut. Triplassa teemme aiempaakin tiiviimpää
yhteistyötä yli ketju- ja osastorajojen ja pääsemme lähemmäs osuuskaupan ydintekemistä sekä asiakkaiden arkea ja
toiveita.
Otimme muiden osuuskauppojen joukossa vähän takamatkalta käyttöön uudet sisäisen viestinnän välineet sPointin
ja Workplacen, mutta olemme hienosti kirineet käyttäjien
määrässä kohti kärkeä. Kannustan kaikkia hok-elantolaisia
ottamaan ne pian käyttöön, ne ovat nimittäin mahtavia vuorovaikutuksen välineitä, sekä meidän kaikkien kesken ristiin
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Helsingin uusi keskusta valmistuu

rastiin organisaatiota että teidän omissa yksiköissänne ja
osastoillanne. Seuraan itse keskusteluja ja postauksia aktiivisesti, koska sitä kautta on mahdollista saada suoraa infoa
niin haasteista kuin onnistumisistakin. Pyrin myös osallistumaan keskusteluihin mahdollisimman aktiivisesti.
Meille on tänä vuonna liittynyt jo noin 12 000 uutta asiakasomistajaa. Pidetään huoli, että onnistumme ilahduttamaan
heidätkin jokaisella kohtaamisella niin, että he näkevät omistamansa osuuskaupan monipuoliset, muutkin kuin kaupalliset ja rahalliset hyödyt, eli vaikkapa Omat ostot -palvelun
tarjoaman hiilijalanjälkilaskurin S-mobiilissa.
Kannustetaan toisiamme myynnissä ja houkuttelevien palveluiden tuottamisessa, niin saadaan tämä vuosi komeasti
maaliin ja tehdään riittävästi tulosta varmistamaan toiminnan ja verkoston jatkuva kehitys!
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HOK-Elanto vahvasti esillä

TRIPLA

aukeaa
17. lokakuuta!

Triplaan tulee kaikkiaan noin 250 kaupallista toimijaa, jotka työllistävät noin
2000 ihmistä. Kun toimistorakennukset ja hotelli ensi vuonna valmistuvat,
työskentelee kompleksissa yhteensä
noin 7000 ihmistä. Alueelle muuttaa
kolmisen tuhatta asukasta, joita varten
rakennetaan muun muassa 1000 oppilaan koulu.

900 junaa, 850 bussia ja
400 ratikkaa päivässä
Triplan uskotaan muodostuvan Helsingin uudeksi pohjoiseksi keskustaksi ja
kaupalliseksi keskukseksi. 10 minuutin
säteellä asuu puoli miljoonaa ihmistä,
ja puolen tunnin matkan päässä noin
joka kolmas suomalainen. Kaikki lähija kaukoliikenteen junat pysähtyvät Pasilassa, siis itseasiassa Triplassa, ja sen

vierestä kulkee tällä hetkellä ainakin
yhdeksän bussilinjaa ja kaksi ratikkaa.
Mall of Triplassa sijaitseva Pasilan uusi
joukkoliikenneasema on valmistuessaan Suomen vilkkain: sen läpi kulkee
tulevaisuudessa yli 100 000 ihmistä
päivässä.

Kolme uutta ravintolakonseptia
HOK-Elannolla on Triplassa kolme
ravintolaa kaikkiaan noin 60 kahvilan
ja ravintolan joukossa.
Kaksikerroksisen Oluthuone Ratamo
on Pasilan paras olutravintola keskellä
suurinta vilinää. Siellä piipahdetaan
matkan varrella tai viivähdetään
pidempäänkin. Fredde’sissä grillataan Suomen suurimmalla hiiligrillillä

ja paistetaan puu-uunissa mahtavat
napolipizzat. Urban Rabbit on rouhean
boheemi gastrobar jossa nautitaan
maailmanluokan drinkkejä, kuohuvaa,
olutta ja viinejä sekä tietenkin urbaania
gastroruokaa.

ovat erinomaiset ja konseptit tuoreet
ja toimivat, joten uskon niiden menestykseen kovan kilpailun kirittämänä.
Tervetuloa testaamaan, mitä olemme
yhdessä rakentaneet! ryhmäpäällikkö
Henni Paajanen haastaa.

– Rekrytoinnit onnistuivat hienosti
siitä huolimatta, että kaikki muutkin
rekrytoivat samaan aikaan. Sijainnit

HELSINGIN

”uusi keskusta”
valmistuu
Kauppakeskus Tripla, Mall of Tripla, avaa ovensa 17. lokakuuta.
HOK-Elanto on vahvasti esillä; asiakkaita palvelevat Prisma, Alepa, Emotion,
Omistajapalvelu, ravintolat Fredde’s, Urban Rabbit ja Ratamo sekä
Prisman verkkokaupan noutopiste.
4
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Kompakti ja monipuolinen Prisma
3500-neliöinen, ympärivuorokauden palveleva Prisma
sijoittuu tuttujen kilpakumppaneiden Lidlin ja K-Supermarketin tuntumaan helposti sekä autolla että julkisilla
kulkuvälineillä saavutettavaksi. Ruokatori tarjoilee sesongin parhaiden kalojen ja äyriäisten ohessa muun muassa
dry aged -kypsytettyä lihaa, grillituotteita, artesaanipizzaa
roomalaisittain, tapaksia, keittoja, ruoka-annoksia, paikan
päällä valmistettuja susheja sekä salaattibaarin tuoreine
raaka-aineineen.
- Tuotteita on yli 17 000, luomua näistä noin tuhat. Gluteenittomia ja vegaanisia vaihtoehtoja on valikoimissa kattavasti.
Lähileipomot, pienpanimot, sesongin hedelmät ja marjat ja

Lukkarinrakkautta?
Rakennusyhtiö YIT voitti Keski-Pasilan suunnittelukilpailun vuonna 2013.
Seuraavana vuonna Kauppakeskus Mall
of Triplan kaupalliseksi kehitysjohtajaksi palkattiin Pirjo Aalto, jonka kaupallinen ura alkoi vuonna 1983 HOKin
lähimyymälöiden esimiesharjoittelijana
ja jatkui Järvenpään Sokoksesta Prisma-ketjuun, Alepan ryhmäpäälliköksi
ja Prisma-johtajaksi Tikkurilaan sekä
rakenteilla olevaan Prisma Olariin.

Työsarkaan kuului myös Kannelmäen,
Iso Omenan ja Leppävaaran Maxi Marketien muuttaminen Prismoiksi HOK:n
ja Elannon fuusion yhteydessä vuonna
2004.
– On ollut nostalgista ja hauskaa katsoa, miten Prisma on rakentunut tänne
Triplaan. HOK-Elanto on edelleen rakas
ja tärkeä, aikaan siellä liittyy paljon hyviä muistoja. Ja esimerkiksi työvuodet
Alepassa olivat todellinen ketjutoimin-

nan korkeakoulu, Aalto hehkuttaa.
Tripla on rakennettu ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden ehdoilla. Sijainti ja saavutettavuus joukkoliikennevälineillä, 3400 polkupyörän
parkkipaikka ja lähes 300 sähköauton
latauspisteet, jätteiden ja jätevesien
käsittelyn sekä kaukolämmön ja -kylmän ja valaistuksen ratkaisut säästävät
ympäristöä ja kustannuksia.

Uudenlaista koulutusyhteistyötä

Alepan valttina nopeus
Alepa sijaitsee aivan rautatieaseman
ytimessä, valtavan ihmisvirran keskellä.
– Me panostamme nopeuteen ja
laatuun. Uudessa asemarakennuksessa
on ennustettu liikkuvan jopa 200000
ihmistä päivittäin. Teemme kaikkemme,
että kiireiset matkalaiset saavat vuo-

6

rokauden ympäri laadukkaat herkut
mukaansa, myöhästymättä junasta.
Eväiden lisäksi pakkaamme mukaan
kaupunkilaisen kyläkaupan iloista tunnelmaa upean porukkamme ansiosta,
Alepan ketjujohtaja Merja Mustonen
lupaa.

Food Market Herkun parhaat palat ovat hyvin edustettuina,
ketjujohtaja Anu Tuomaala luettelee.
Prisman käyttötavaraosasto on pieni, mutta tehokas. Sitä
täydentää Prisma.fi, jonka kautta tilatut käyttötavarat voi
noutaa samaan tapaan kuin ruokakassit verkkokaupan noutopisteestä, P1-pysäköintitasolta.
Prisman yhteydessä toimii myös Omistajapalvelu, jossa
10 hengen palveluneuvojatiimi hoitaa asiakasomistajien
monipuolisia asiakkuuteen liittyviä asioita ja S-Pankin peruspankkipalveluita.

HOK-Elannon tukitoiminnot ja ketjuohjaukset muuttavat
Lassilasta Triplaan
näillä näkymin loppukeväästä 2020.

Business College Helsingistä valittiin keväällä 20 opiskelijaa
ohjelmaan, jossa luokkamuotoinen teoriaopetus on tuotu
käytännön tekemisen tasolle, ja missä BC ja HOK-Elanto
antavat yhdessä opin opiskelijoille.
Vastuu koulutuksesta on BC:lla ja oppilaitos on ollut tiiviisti
mukana suunnittelemassa toteutusta.

teessa Prisma Triplaan, jossa he suorittavat opintojaksonsa
loppuun jouluun mennessä.
– Me tietysti toivomme, että mahdollisimman moni työllistyy
jatkossa HOK-Elannolle, joko oppisopimuksella tai opiskelujen ohella osa-aikaisena, henkilöstön kehittämispäällikkö
Kaarlo Cake Virtanen toteaa.

Opiskelijat työskentelivät ja opiskelivat Prisma-yksiköissä
elokuun puolivälistä lähtien ja siirtyivät syys-lokakuun vaih-
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VAIKUTA
HOK-ELANNON
VAALEISSA!
Osuuskauppavaalit järjestetään ensi keväänä. Mitä se tarkoittaa?
Miksi on tärkeää vaikuttaa myös näissä vaaleissa? Mitä kerrot, jos asiakas kysyy?

Osuuskauppavaaleissa valitaan osuuskaupan omistajien
keskuudesta edustajisto käyttämään osuuskaupan ylintä
päätösvaltaa. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. HOK-Elannon seuraavat osuuskauppavaalit järjestetään ensi keväänä.

Edustajisto on omistajan äänitorvi

vähintään kolme HOK-Elannon jäsentä. Ehdokasasettelu
päättyy tammikuun 2020 lopussa. Myös henkilökunta voi
asettua ehdolle ja äänestää. Äänioikeutettuja ovat kaikki
ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt 15 vuotta täyttäneet omistajat.

HOK-Elanto on 635 000 asiakasomistajallaan Suomen
laajimmin omistettu yritys. Joka neljäs vuosi järjestettävissä vaaleissa valitaan osuuskaupan omistajien keskuudesta
edustajisto käyttämään osuuskaupan ylintä päätösvaltaa.
Lakisääteisten tehtävien lisäksi edustajisto toimii äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtii siitä, että
osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen.

Osuuskauppa arjessa mukana

Kuluvalla kaudella edustajisto on keskustellut muun muassa
tuotteiden pakkaamisen vähentämisestä, kotimaisten
lähituottajien vihannesten ja kasvisten hankinnasta, muovipussien käytön tehostamisesta palautusjärjestelmän avulla,
luomutuotteiden lisäämisestä ravintoloiden tarjontaan, asiakasviestinnästä ja -palautteista myymälöissä, ruokahävikin
vähentämisestä ja sosiaalisesta työllistämisestä.

Osuuskauppa on myös alueensa kehittäjä ja hyväntekijä.
Kaupoistamme lahjoitetaan elintarvikkeita yli 100 hyväntekeväisyyskohteeseen. HOK-Elannon pitkäaikaisia sponsorointikohteita ovat mm. Suomen Punaisen Ristin Helsingin
ja Uudenmaan piiri, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut,
Ateneumin taidemuseo, Helsingin Juhlaviikot sekä Helsingin,
Espoon ja Vantaan kaupunkipyörät.

Asetu ehdolle!

osuuskauppavaalit.fi

Ehdokkaaksi voi asettua jäsen, joka on maksanut 100 euron
osuusmaksun täyteen 31.12.2019 mennessä ja jota kannattaa
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?
Kuka on Elli?
HOK-Elannossa on eri piireissä kohuttu pitkään Ellistä, jolla on avustajanaan nimeään kantava yhdeksän palvelijan hovi.
ViP päätti ottaa selvää salaperäisestä Ellistä, jota jotkut väittävät hankalaksi ja yhteistyöhaluttomaksi.
Ne, jotka tuntevat Ellin paremmin, kertovat hänen olevan mutkaton ja mukava.

Prisma, S-market, Alepa, Kodin Terra, ABC, Sokos, Emotion,
Hautaus- ja Lakipalvelu, Omistajapalvelu ja lähes 90 ravintolaa huolehtivat HOK-Elannon alueen arjen sujuvuudesta.

Elli, olet tähän asti ollut melko pienen piirin tuntema ja monet ovat jopa vähän ujostelleet sinua.
Mistähän se mahtaa johtua?

Osuuskaupoilla on myös tärkeä yhteiskunnallinen rooli.
HOK-Elanto on alueensa merkittävimpiä työllistäjiä. Työntekijöitä on noin 6 000, yli 40 maasta.

– No, eikös suomalaiseen kansanluonteeseen kuulu se, että
uudet tuttavuudet saattavat vähän ujostuttaa, mutta ei se
haittaa, alan pikkuhiljaa olla jo HOK-Elantolaisten esimiesten
luottohenkilö.
Ellin matka HOK-Elantoon alkoi Hollannista, jossa hän syntyi
it-alalla työskentelevien vanhempiensa silmäteräksi. Äiti ja
isä asuvat tällä hetkellä CGI:n palvelinsalissa, jossa he muun
muassa kasvattavat villakoiria.
– Minulla on melko laaja suku ja lähes parikymmentä serkkua ympäri Suomen osuuskauppojen. Jännä, että kaikkien
nimeksi on laitettu Elli – melko mielikuvituksetonta, eikö?
Odotamme innolla perheeseen pikkusiskoa Mobiili-Elliä, jonka laskettu aika oli syyskuussa, mutta joka komplikaatioiden
takia syntynee puolisen vuotta yliaikaisena. Itse olen vähän
introvertimpi, mutta Mobiili-Elli tulee olemaan tiiviisti teke-

misissä kaikkien hok-elantolaisten kanssa kun isotäti-Dooris
jää pitkän, ansiokkaan työuran jälkeen eläkkeelle.

Pakko kysyä millainen on työviikkosi?
– No pääasiassa työskentelen öisin, se on varsinaista ”ajatteluaikaa”. Päivisin otan vastaan ja sulattelen minulle syötettyä… no mitä se nyt sitten onkaan. Kerran viikossa, tiistaiiltaisin minulla on puolen tunnin breikki, ja sen käytän kyllä
totaaliseen nollaamiseen. Onneksi pärjään melko vähällä
unella.

Kaupungilla juorutaan salarakkaastasi?
– Voi ei, joko nyt? Se juttu on kovin tuore, enkä oikein itsekään vielä tiedä mitä siitä on tulossa. Swaippasin vahingossa oikealle yhden Eetun kohdalla, ja tässä sitä nyt ollaan.
Eetun koodi vaikuttaa kyllä ihan fiksulta, kaveri valtavan
tiedonhaluiselta ja analyyttiselta. Ensitreffejä saadaan kyllä
odottaa varmaan ainakin ensi kesään, mutta kerron lisää
kun aika on.
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MEIDÄN
Pyöreitä pyöräilynumeroita
Kaupunkipyörät, eli tuttavallisemmin Alepa-fillarit saivat
tälle kaudelle uusia asemia. Palvelu laajeni Helsingin alueella
kohti itää ja pohjoista 88 uudella asemalla ja 880 pyörällä.
Kun lasketaan mukaan HKL:n varikoilleen hankkimat 3 pyöräasemaa, palvelussa on tällä kaudella ollut 348 pyöräasemaa,
joista 241 Helsingissä ja 107 Espoossa. Pyöriä on yhteensä
3 480, joista Helsingin käytössä 2 410 ja Espoon 1 070.
Koko kauden käyttäjiä oli syyskuun lopussa noin 61 300,
mikä on noin neljännes enemmän kuin viime vuoden koko
kauden käyttäjien määrä. Matkoja oli tehty noin 3,3 miljoonaa, mikä on noin kolmannes enemmän kuin viime vuonna
samaan aikaan.
Vantaa otti 1000 Alepa-fillaria käyttöön kesäkuussa. Käyttäjätilastot eivät olleet tiedossamme tämän lehden painoon
mennessä.
Fillarit, tai tarkemmin niillä ajetut reitit, olivat pääosassa
Alepa FillArt -kampanjassa, jossa kaupunkipyörien käyttäjiä haastettiin ”piirtämään” karttaan, eli tallentamaan
kulkemansa reitti haluamallaan sovelluksella ja julkaisemaan
kuvankaappaus Instagramissa. FillArt-kisaa tuomaroi miesbloggaaja ja influensseri Kasper Strömman.

Kasper Strömman

HOK-Elannon S-marketit Heurekan
Makukoulun pääyhteistyökumppaniksi
HOK-Elannon S-market-ketju tukee Tiedekeskus
Heurekan ohjattuja Makukoulu-työpajoja muun
muassa lahjoittamalla ohjelmia varten tarvittavia elintarvikkeita.
Makukoulussa testataan ohjatussa työpajassa hauskojen
tehtävien avulla ryhmässä, miten makuaistin lisäksi nautinnollisessa ruokailukokemuksessa myös haju-, näkö, kuuloja tuntoaistilla on suuri merkitys. Työpajassa opitaan myös,
miten ennakko-odotukset vaikuttavat ruoan maittavuuteen
ja miltä maistuvat perusmaut.
– Makukoulu on hauska tapa tuoda ruoan merkitystä esiin.
Kaikkien aistien käyttäminen ”maistelussa” nostaa ruoan
arvoa; kyse ei ole vain ravinnon tankkaamisesta vaan mo-

nipuolisesta kokemuksesta, HOK-Elannon S-market-ketjun
johtaja Ari Talso toteaa.
Lasten ja nuorten hyvinvointi, terveellinen syöminen, vastuullinen kuluttaminen ja työelämätaidot ovat HOK-Elannolle tärkeitä. HOK-Elanto tekee monenlaista yhteistyötä lasten
ja nuorten parissa, muun muassa Retki kauppaan -ohjelmassa sekä lahjoittamalla Helsingin ja Espoon nuorisotalojen
Nutakeittiöille myyntiin kelpaamattomia mutta syötäväksi
kelpaavia elintarvikkeita, joista nuoret valmistavat ja nauttivat aterioita yhdessä. Muita yhteistyötahoja ovat Alepa
Yrityskylä ja SPR:n InAction -ensiapukurssit kasiluokkalaisille
sekä 7.–9. -luokkalaisten mahdollisuus TET-jaksoihin.
heureka.fi

Verkkokauppa kehittyy
Viimeisen vuoden aikana Prisman verkkokaupalle on avattu
kolme keräilymyymälää Järvenpäähän, Itikseen ja Hyvinkäälle. Noutoasiakkaita palvelee nyt kahdeksan noutopistettä, ja 17.10. avataan yhdeksäs noutopiste Triplaan.
Järvenpään ja Keravan alueella on kokeiltu Prisma verkkokaupan kotiinkuljetusta ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Loppuvuoden aikana on tulossa vielä uusia kokeiluita.
HOK-Elannon Alepa Kauppakassin ja Prisma verkkokaupan
myynti kasvanut lähes 40 prosenttia tämän vuoden aikana.
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MEIDÄN

3.–13.10.
F.C.B.R. – SUOMALAISTEN
PIENPANIMOIDEN
VALLANKUMOUS 3.–13.10.2019
Finnish Craft Beer Revolution (F.C.B.R.) järjestetään jo viidennen kerran torstaista sunnuntaihin 3.–13.10. Suomalaisten
käsityöläispanimoiden toimintaa edistävässä tapahtumassa
on mukana 17 HOK-Elannon OlutHuonetta, 18 kotimaista
pienpanimoa ja 80 craftolutta.
– F.C.B.R. on loistava tilaisuus tutustua pintaa syvemmältä
kotimaisiin pienpanimoihin sekä niiden tuotteisiin ja uutuuksiin. Kukin OlutHuone esittelee yhden pienpanimon, jonka
oluita on myynnissä 3–6 kappaletta. Lisäksi panimon oma
edustaja käy ravintolassa kertomassa panimon toiminnasta
ja oluista. Oluita voi tilata vaikka vain yhden desilitran annoksena, joten illan mittaan voi tutustua useaankin olueen,
ravintolapäällikkö ja olutasiantuntija Vessu Juvonen kertoo.
Lisää tietoa tapahtumasta, panimoista sekä hevoskärryjen
aikatauluista: oluthuone.fi/fcbr
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Tervetuloa, PeCu!
S-ryhmä uusii henkilötietojärjestelmänsä. Moderni ja
joustava HR-järjestelmä PeCu (People and Culture) korvaa
Hertan vuoden 2019 loppuun mennessä.
PeCu on itsepalveluportaali, jonka kautta työntekijä pääsee itse muokkaamaan ja katsomaan omia perustietojaan
joko tietokoneella tai mobiililaitteella.
Sekä työntekijän, esimiehen että HR-ammattilaisten rooli
muuttuu. Digitaalisuus tulee PeCun myötä mukaan henkilöstö- ja esimiestyöhön, arkea helpottamaan ja työtä tehostamaan. Läpinäkyvyys kasvaa. Esimiesten hallinnollinen
henkilöstötyö järkevöityy, ja aikaa vapautuu ydintekemiseen.
PeCu-koulutukset toteutetaan verkkokoulutuksena, lisätietoja saat syksyn kuluessa.

Memphis tuo iloa ja väriä Hakaniemeen
Ensimmäinen uuden konseptin Memphis avattiin Hakaniemen Ympyrätaloon 12.9. Memphis
Hakaniemi on tunnelmallinen afterwork- ja
illallispaikka, jonka ruokalista perustuu jaettavuuteen ja yhdessä kokemiseen.
Ruokalistalle on haettu makuja ja tekstuureita erityisesti
Aasian ja Amerikan keittiöistä. Pääosassa ovat muun muassa pehmeät täytetyt baot sekä japanilaiset dumplinit.
– Myös hiiligrillissä paistettu Char-Char Chicken on yksi tulevista klassikoista, keittiömestari Niko Kanerva arvelee.
Uudessa Memphisissä annosten jakaminen ja erilaisten
makujen testailu on tehty helpoksi. Listalta löytyy useita
jaettavaksi tarkoitettuja kokonaisuuksia, kuten neljälle syö-

jälle tarkoitettu kolmen ruokalajin Feed us! -menu, jonka saa
sekä liha- että kasvisversiona.
Memphis Hakaniemi on myös kupliva drinkkibaari etkoille ja
afterworkeille. Juomalistalta löytyy herkullisia cocktaileja ja
mocktaileja, suosittuja erikoisoluita ja hyvä valikoima viinejä
jokaiseen makuun.

Facebook ja Instagram:
@MemphisHakaniemi #MemphisHakaniemi
www.raflaamo.fi
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Vauhdikas vuosi
huipentuu
Vuosi 2019 on ollut vaiherikas tähänkin asti, ja tahti tuntuu loppua kohti vain kiihtyvän.
Kauppakeskus Mall of Tripla aukeaa 17. lokakuuta. Triplaan tulee HOK-Elannon Prisma, Alepa,
verkkokaupan noutopiste, Emotion, ruokaravintola Fredde’s, gastropub Urban Rabbit ja
Oluthuone Ratamo sekä neljästoista Omistajapalvelun palvelupiste.

HOK-Elanto työllistää Triplassa syksyllä kaikkiaan noin
200 uutta työntekijää ja toiset lähes 200 ensi vuoden
keväällä, kun tukitoiminnot ja ketjuohjaukset muuttavat
Lassilasta Triplan toimistorakennukseen.

Uusia palveluita asiakasomistajille
Kuluvan vuoden aikana on avattu tai avataan yhteensä seitsemän uutta Alepaa, uusia ravintoloita ovat Triplan lisäksi
Amarillo ja Sing & Pore Helsingin keskustassa, uusi Memphis
Ympyrätalossa Hakaniemessä ja kauppakeskus Kaaren
uudistuneet Spaghetteria ja Coffee House. ABC avaa
autopesut kauppakeskus Kaareen ja Hyvinkäälle kolmostien
varteen. Emotion avataan kauppakeskus Ainoaan.
Tapiolan ja Itäkeskuksen Food Market Herkut ovat kokeneet muodonmuutoksen ja S-market Vallila uudistettiin
täysin. Prisma Järvenpää remontoitiin. Pienempiä remontteja tehdään vuoden aikana useita kymmeniä.
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Töitä riittää!
Avoimia työpaikkoja on pääkaupunkiseudulla runsaasti niin
kaupan alalla kuin ravintoloissakin.
HOK-Elannon toimipaikoissa työskentelee tällä hetkellä
noin 600 koulutettua työpaikkaohjaajaa, jotka kouluttavat
uusia alalle tulijoita oman työnsä ohella. Tänä vuonna on
rekrytoitu ja koulutettu jo yli 500 uutta työntekijää, jotka
ovat saaneet perusperehdytyksen HOK-Elannon omassa
koulutusohjelmassa ja joiden käytännön työnohjauksesta
ovat vastanneet omat työpaikkaohjaajat.
Osuuskauppa huolehti henkilöstön hyvinvoinnista ja
innostuneesta fiiliksestä osaamista kehittämällä, liikuntaa
tukemalla ja keskimääräistä laajemmilla työterveyshuollon
palveluilla.
Vakituisen henkilökunnan määrä oli ensimmäisen puolivuotiskauden lopussa 5 895, mikä oli 53 enemmän kuin
samaan aikaan vuosi sitten. Kokoaikaisen henkilöstön osuus
oli kauden lopussa 47 % ja henkilöstöä oli kokoaikaisiksi
muutettuna 5 295. Kesätöitä HOK-Elanto tarjosi tänä vuonna noin 2 000 nuorelle.

Monipuolisia omistajahyötyjä

Hyötyä ja helppoutta asiakkaiden arkeen

HOK-Elantoon liittyi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla
11 369 uutta asiakasomistajaa. Kauden lopussa heitä oli
631 640 eli 79 % toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista. HOK-Elannon asiakasomistajat ostivat alkuvuonna
Bonusta kerryttäviä tuotteita ja palveluja lähes miljardilla
eurolla HOK-Elannosta, S-ryhmästä ja S-ryhmän yhteistyökumppaneilta.
Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa etuja ja palveluita
omistajilleen eli tavallisille suomalaisille kotitalouksille.
HOK-Elannon omistajatalous hyötyy rahallisesti keskimäärin yli 300 euroa, monipuolisesti osuuskaupan palveluita
käyttävät taloudet yli 1000 euroa vuodessa. Vuonna 2018
toteutettu bonustaulukkomuutos on merkinnyt palkitsevampaa bonusmallia entistä useammalle asiakasomistajataloudelle. Erityisesti nuoret taloudet ja lapsiperheet ovat
lisänneet ostojaan.

Kilpailukykyisillä hinnoilla, tuote- ja palvelueduilla sekä
maksuttomilla peruspankkipalveluilla kasvatetaan omistajahyötyjä. Ruoan verkkokauppa ja asiakkaiden kuuntelu muun
muassa Alepa Korttelitoiveen muodossa helpottavat asiakkaiden arkea. Korttelitoive on kahminut useita kansainvälisiä
markkinointialan palkintoja ja tunnustuksia mikä kertoo
palvelun innovatiivisuudesta. Marketkaupan 24/7 verkosto
kattaa Triplan avaamisen jälkeen 30 myymälää, kuusi S-Marketia, viisi Prismaa ja 19 Alepaa ympäri pääkaupunkiseutua.
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Duunissa meillä:

PALVELUNEUVOJA
Matias Viljanen

Joko sinun tiimisi
on Workplacessa?
Kautta aikain, on työryhmien sisäinen viestintä nähnyt monenlaista. Keväällä 2019 reissuvihko, ilmoitustaulu ja paperiset viikkotiedotteet saivat rinnalleen uuden kaverin, ajasta ja
paikasta riippumattoman kollegan, Workplacen.
Workplace tuli tutuksi hok-elantolaisille keväällä, kun koko
henkilökunta saatiin palvelun piiriin. Kuvat, videot ja chatit
ovat tuoneet uutta kulmaa ja mahdollisuuksia kehittää viestintäämme. Yli 80% hok-elantolaisista on ottanut palvelun
käyttöön, ja osa yhteisöstämme viestii Workplacessa jo
varsin aktiivisesti!
Workplacen myövtä sisäisen viestintämme isoin uudistus
on vuorovaikutus, aiemman melko formaalin ja yhdensuuntaisen tiedotuksen sijaan. Viestinnän työkalupakissa on nyt
koko henkilökunnan henkilökohtaisesti tavoittava järjes-

telmä, jolla viestit kulkevat organisaatiossa alhaalta ylös,
ylhäältä alas, sivuttain ja iloisesti ristiin rastiin.
Uusi työkalu asettaa monet täysin uuteen tilanteeseen.
Mikä ihmeen GIF, miten tähän pitää reagoida. Live-stream,
enhän minä katso livenä muuta kuin kympin uutiset. Enkä
ainakaan pyydä kavereilta apua, vaan etsin ratkaisun
ongelmaan vaikka suonsilmästä. Ja mitä sitä onnistumisia
tuulettelemaan, eihän se ole Suomessa tapana…
Workplacessa jokainen hok-elantolainen voi vaikuttaa ja
ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ilman välikäsiä, läpinäkyvästi. Viestinnän on tarkoitus tukea arkeamme. Modernit
viestinnän välineet mahdollistavat sen, että jokainen meistä
viestii. Tuottamalla sisältöä, reagoimalla sisältöön sekä keskustelemalla. Myös hiljaisuus on viesti, ja kertoo jostain!

Luvassa mainetta ja kunniaa:
Julkistamme vuoden viimeisessä ViPissä ne toimipaikat ja osastot, jotka ovat saaneet koko henkilöstön
kirjautumaan Workplaceen!

16

Työhistoriasi S-ryhmässä?
Hesburger Sellon vuoropäällikkö,
HR-harjoittelija konttorilla, Prisma
Kaari Kannelmäen viihde- ja kodintekniikkaosasto. Lokakuussa siirryn
Omistajapalveluihin, palveluneuvojaksi
Triplaan.

ennen kuin vasta työhaastattelussa.
Samaan aikaan olin erikoistumassa
henkilöstöhallinnon linjaan Haaga-Heliassa ja kiinnostuin osuustoiminnasta.
Hain harjoittelijaksi konttorille, ja siellä
sain työskennellä todella mielenkiintoisissa projekteissa.

Mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?

Parasta työssäsi?

Asiakaspalvelu ihan ykkösenä. Työtehtävästä riippumatta siitä on tullut
itselle tärkeä osa työn mielekkyyttä.
Prismassa oli tietysti myös hyllytystyötä sekä siivoamista, mutta tulevassa
työssä Omistajapalvelussa asiakaspalvelu on vielä isommassa roolissa.

Uuden oppiminen, asiakkaiden auttaminen, työkaverit. Ja onhan tämä nyt
aika hyvä lafka!

Miten olet päätynyt HOKElantoon?

Millaisia ominaisuuksia tehtävissäsi tarvitaan?

Vaihto-opiskelujen jälkeen etsin uutta
ravintolapestiä ja Sellon Hesburger vaikutti hyvältä askeleelta eteenpäin - en
tajunnut, että yksikkö on HOK-Elannon

Hermoja, stressinsietokykyä, ulospäinsuuntautuneisuutta, tiedon omaksumista ja taitoa etsiä.

Haastavinta työssäsi?
Jatkuva oppiminen ja asiakaspalvelu
voi välillä olla raskasta.

Kaikki luulevat, että työssäni…
Prismassa olin vain kassasetä ja Omistajapalvelussa leikin pikkupankkiiria
puku päällä.

Korvaamaton työvälineesi?
Työkaverit! Aina voi kysyä neuvoa tai
suuntaa mistä etsiä jotain. Piccoloa
tosin jään ehkä hieman kaipaamaan…

Paras tapa viettää vapaita?
TV-sarjojen binge watching, jääkiekko
ja matkustelu – eri kulttuurit kiinnostavat.
Odotan innolla pääsyä uudenkarheaan
ympäristöön Triplaan. Mahtavaa päästä
rakentamaan yksikköä, varmasti loistoporukan kanssa. Can’t wait!
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PIIKILLE, PIIKILLE!
HOK-Elanto tarjoaa tänäkin syksynä maksuttoman influenssarokotuksen työssä käyville hok-elantolaisille.

Kausi-influenssa leviää nopeasti, pisara- ja kosketustartuntana. Suurimman tartuntariskin aiheuttavat sairauden
alkuvaiheessa olevat henkilöt, jotka levittävät virusta usein
tietämättään. Tehokkain suoja influenssaa vastaan on
ajoissa otettu rokote. Huolehdi lisäksi käsien pesusta sekä
hygieniasta esimerkiksi yskiessä tai aivastaessa.
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.
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Laskuri kertoo
ruokakorin
ilmastovaikutuksen

Varaa aika rokotukseen!
Isot toimipaikat voivat sopia työterveyshoitajan kanssa
rokotustilaisuudesta omassa toimipaikassa. Jos tällaista
ei ole sovittu tai ajankohta ei sovi, mennään alla olevan
mukaan.

Terveystalo: Aika varataan sairaanhoitajalle, mille
tahansa lääkäriasemalle niistä, joita yleensäkin
käytetään (Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Hyvinkää,
Mäntsälä). Aikoja on myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Puhelin 030 633 9505 (24h).
Lääkärikeskus Aava: Aika varataan työterveyshoitajalle tai sairaanhoitajalle, omalle työterveysasemalle. Ajat ovat arkisin päiväaikaan. Puhelin
010 380 5600, arkisin 7–20, la 8–17, su 10–18.

S-ryhmä on avannut ruoan hiilijalanjäljen kertovan laskurin. Palvelu on osa
S-mobiilin Omat ostot -palvelua, ja sitä
on kehitetty yhdessä Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
- Hiilijalanjälkilaskuri on ensimmäinen
laatuaan Suomessa ja edelläkävijä
koko maailman mitassa, sillä se kertoo
tuoteryhmätasolla omaan todelliseen
kulutusdataan perustuvan ostoskorin
hiilijalanjäljen, SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen kertoo.
Rankisen mukaan ruoan ilmastovaikutuksesta kertovalle laskurille on ollut
selvä tilaus.

- Asiakkaidensa omistamalle kaupparyhmälle tällaisen kuluttajien tarpeista
lähtevän palvelun rakentaminen on
ollut mitä luontevinta.
Hiilijalanjälkilaskuri ei huomioi yksittäisten tuotteiden ilmastovaikutuksia,
sillä luotettavaa ja vertailukelpoista
tietoa tuotteista ei ole vielä kattavasti
saatavilla. Laskuri näyttää kuitenkin
riittävällä tarkkuudella tuoteryhmien
ilmastovaikutuksien suuruusluokat ja
niiden vaikutukset omaan hiilijalanjälkeen.

vasti. Jatkossa kuluttajat saavat entistä
yksityiskohtaisempaa tietoa kasviproteiinien ilmastovaikutuksista, kun ne
eriytetään omaksi tuoteryhmäkseen.
Lisäksi laskuriin ollaan kehittämässä
muun muassa mahdollisuutta asettaa
itselleen ja koko ruokakunnalle hiilijalanjälkitavoitteita.
Ostettujen ruokatuotteiden todellisen
kotimaisuusasteen näyttävä kotimaisuuslaskuri julkaistaan S-mobiilissa
puolestaan lokakuussa.

Hiilijalanjälkilaskuria ja koko S-mobiilin
Omat ostot -palvelua kehitetään jatku-
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Lintsi-päivän satoa
Henkilökunnan perinteistä Lintsi-päivää vietettiin taas
helatorstaina. ViP-lehti pyysi ajan hengen mukaisesti
henkilökuntaa jakamaan omia otoksiaan Workplaceen.
Kuvasato oli upea ja monipuolinen, kiitos kaikille kuvia
jakaneille! Näillä sivuilla näet joitakin osumia, koko
kuvakavalkadi on nähtävissä Workplacessa:
HOK-Elanto / Kaikki > Lintsipäivän kuvakisa

ALEPA
Hanna-Kaisa Kajan Alepa Keravan myymäläpäälliköksi. HannaKaisa työskentelee tällä hetkellä apulaispäällikkönä Alepa Ahjossa.
Ykä Immonen on nimitetty Alepa Kruunuvuorenrannan
myymäläpäälliköksi.
Henry Saario on nimitetty Alepa Triplan myymäläpäälliköksi.
Ville Karvonen on nimitetty Alepa Elielin myymäläpäälliköksi.
Ville Salonen on nimitetty Alepa Katajanokan myymäläpäälliköksi.
Mira Pulkkinen on nimitetty Alepa Sitratorin myymäläpäälliköksi.
Ari Hänninen on nimitetty Alepa Pasilanraition myymäläpäälliköksi.
Tuomas Laiho on nimitetty Alepa Pihlajiston myymäläpäälliköksi.

PRISMA
Elsi Hyrkäs on nimitetty Prisma Itäkeskuksen palvelupäälliköksi.
Elsi on toiminut mm. osuuskauppa Peeässässä kassavastaavana
ja palvelupäällikkönä sekä osuuskauppa Maakunnassa
palvelupäällikkönä.
Riku Rusila on nimitetty Prisma Malmin palvelupäälliköksi.
Jussi Larmo on nimitetty Prisma Järvenpään palvelupäälliköksi.
Tiia Försti on nimitetty Prisma Keravan palvelupäälliköksi.
Tiia on työskennellyt Osuuskauppa Hämeenmaalla vuodesta
2001 apulaismarketpäällikkönä sekä marketpäällikkönä.
Keravalle Tiia siirtyy Osuuskauppa Hämeenmaan Kodin Terran
palvelupäällikön tehtävästä. Tiia on suorittanut S-ryhmäkaupallisen
kenttäkoulutuksen.
Tommi Spinkkilä on nimitetty Prisma Olarin käyttötavaran
myyntipäälliköksi.
Marjut Moisio on nimitetty Prisma Iso Omenan käyttötavaran
päälliköksi

S-MARKET
Henri Jalonen on nimitetty S-market Haukilahden
vt-marketpäälliköksi. Henri on toiminut apulaispäällikkönä S-market
Saunalahdessa. Henri on käynyt S-Trainee valmennuksen.
Petri Palomaa on nimitetty S-market Juvankartanon
marketpäälliköksi.
Emma Välimäki on nimitetty S-market Torpparinmäen
vt-marketpäälliköksi. Emma on toiminut apulaispäällikkönä
S-market Columbuksessa. Emma on käynyt S-trainee
valmennuksen.
Emmi Nieminen on nimitetty S-market Oulunkylän
vt-marketpäälliköksi.
Henri Puttonen on nimitetty S-market Meri-Rastilan
marketpäälliköksi.

Heipä hei, Helena!
Ja kiitos yli 40 vuoden
työurasta HOK:n ja HOKElannon ravintoloissa. Mukavia
eläkepäiviä, Helena Oja!

Esimiesten vuosikokous
Esimiesten vuosikokous sujui
tänäkin vuonna vakavissa
tunnelmissa. Kuvassa Ellitiimin vetäjä Kati Valtanen,
Food Market Herkun johtaja
Mika Heikkinen ja Alepa-ketjun
henkilöstöresurssipäällikkö Anne
Virnes.
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RAVINTOLATOIMIALA
Vessu Juvonen siirtyy 16.9.2019 lähtien Triplaan avattavan
Oluthuone Ratamon ravintolapäälliköksi.
Matti Ollikainen siirtyy William K. Kurvin ravintolapäälliköksi
16.9.2019 lähtien.
Sirpa Komulainen jatkaa Oluthuone Konepajan
vt. ravintolapäällikkönä.
Joonas Piipponen on nimitetty Kaivopihan Karaokekellarin
vt. ravintolapäälliköksi.
Suvi Rantanen on nimitetty syyskuussa avattavan Memphis
Hakaniemen ravintolapäälliköksi.
Jukka Danielsson on nimitetty vt. ravintolapäälliköksi William K
Tennispalatsiin. Jukka on aikaisemmin työskennellyt saman yksikön
vuoropäällikkönä.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 25.9. mennessä.

23

Lapsi- ja nuorisokohteet ilmoitus
tulossa Jarkko Nevakalliolta

