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Tahti kiihtyy loppuvuonna

Hyvä kiertoon - kiitos ei oo kirosana

Lempiteesini on jo vuosien ajan ollut se, että me
osuuskaupassa katsomme suhdannekuopan yli
kohti seuraavaa talouden nousuvaihetta. Kuoppa oli
syvempi ja leveämpi kuin kukaan osasi arvata, mutta
nyt on nousuvaihe varovaistenkin arvioiden mukaan
koittanut.

Sain elokuun lopussa miellyttävän puhelun. Merjaksi
esittäytynyt soittaja pyysi minua välittämään kiitokset Martinlaakson Jyväsen ystävälliselle ja avuliaalle
henkilökunnalle. Hän kertoi käyneensä kiittämässä jo
henkilökohtaisesti paikan päällä, mutta toivoi palautteelleen laajempaa foorumia, ja mieluiten painettuna.
Mikäpä siinä, laitetaan hyvä kiertoon!

Me olemme tehneet hyvää tulosta matalankin
suhdanteen aikana ja samalla olemme onnistuneet
kehittämään palvelutarjoamamme sellaiseksi, että koneemme käy yskimättä, vaikka nousu tuo väistämättä
lisää vauhtia sekä kaupan alalle että ravintoloihin.
Asiakkaat luottavat meihin; sekä asiakasmäärä että
asiakastyytyväisyys ovat nousseet. Ja mikä on
luottaessa, olemme ehdottomasti sen arvoisia ammattitaitoisen henkilökuntamme, kehittyvien valikoimiemme, edullisten hintojemme ja asiakaslähtöisten
aukioloaikojemme ansiosta.
Tässä lehdessä kerrotaan alkuvuoden saavutuksista.
Marketkauppa on ollut hyvässä, ja tavaratalokauppa
aivan erinomaisessa kasvussa. Viimeinen vuosineljännes vilkkaine juhlakausineen tulee todennäköisesti
olemaan ennätysvilkas ja HOK-Elannon koko vuoden
liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja ylittävän 2 miljardia euroa. Se on huikea suoritus – asiakkaiden meille
osoittama konkreettinen kiitos hyvin tehdystä työstä!
Pidetään huolta jaksamisesta ja hyvästä työfiiliksestä, tahti tulee olemaan loppuvuonna kiireinen joka
puolella HOK-Elantoa!

Merjan 82-vuotias äiti oli eräänä elokuun päivänä
lähtenyt kotoaan, epähuomiossa ilman avaimia ja
kännykkää. ”Minulle soitettiin töihin Jyväsestä ja
kerrottiin, mitä oli tapahtunut ja että äiti oli siellä.
Käydään siellä usein syömässä ja ihana henkilökunta
on tullut tutuksi, mutta ajatella, että he viitsivät kesken lounaskiireiden kaivaa tiedustelusta numeroni ja
soittaa ja pelastaa tilanteen!” Merja kiitteli.
Kiitos ei oo kirosana, laulaa Haloo Helsinki. Merjan
kiitos ilahdutti. On ilo päästä jakamaan hyvää palautetta. Ja ihan parasta on saada kertoa tavasta, jolla
Jyväsen henkilökunta suhtautui asiakkaansa hankalaan tilanteeseen. Lämmöllä ja välittäen, kiireestä
piittaamatta. Puhun henkilökunnasta, vaikka itse
tilanteessa on todennäköisesti ollut yksi tai kaksi sen
edustajaa. Tällainen asenne kertoo kuitenkin uskoakseni koko työpaikan ilmapiiristä!
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HOK-ELANNOLLA
ERINOMAINEN
ALKUVUOSI!
Monipuoliset valikoimat, laajat aukioloajat ja edulliset hinnat ovat lisänneet asiakasmääriä ja myyntiä,
kasvattaneet liikevaihtoa ja parantaneet tulosta elokuun loppuun päättyneellä tarkastelujaksolla.
- Suomen talous on piristynyt, ja se näkyy tietysti kaupassakin. Olemme onnistuneet kehittämään valikoimiamme samalla kun hinnat on pidetty edullisina, mikä näkyy
asiakkaiden luottamuksena. Iso merkitys on aukioloajoillakin. Meidän toimialueemme elää yhä enemmän ympäri
vuorokauden. Tarjoamme palveluita asiakkaillemme silloin,
kun he niitä haluavat ja tarvitsevat. Ympärivuorokautiseen
verkostoomme kuuluu nyt yhdeksän Alepaa, viisi S-marketia
ja yksi Prisma, HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi
valottaa kehityksen taustoja.

Digitaaliset palvelut kehittyvät
Ruoan verkkokauppa on kasvanut noin 13,3 prosenttia viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. S-mobiilisovelluksen on ladannut noin 178 000 HOK-Elannon asiakasomistajaa, joista jo tuhannet käyttävät mobiilitankkaussovellusta
ABC-asemilla. Sähköinen kassakuittiarkisto on käytössä yli
51 000 asiakkaalla.

Investoinnit kohdistuivat korjaus- ja
uudisrakentamiseen
Alkuvuoden 2017 aikana HOK-Elanto on investoinut verkostonsa kehittämiseen, lähinnä uusien toimipaikkojen
rakennus- ja muutostöihin sekä tulevan Kivistön kauppakeskuksen perustamiseen ja Backaksen kartanon peruskorjaukseen, noin 25 miljoonaa euroa.

Asiakastyytyväisyys kehittyi
Asiakasmäärien lisäksi asiakastyytyväisyys on kehittynyt
suotuisasti. Asiakkaiden kokemusta mitataan eri mittareilla
säännöllisesti. Asiakasomistajien määrä oli elokuun lopussa 611 731. Toimialueen talouksista lähes 80 prosenttia on
osuuskaupan omistajia.
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Kokoaikaisen henkilöstön osuus ennallaan
Vakituisen henkilökunnan määrä oli kesäkuun lopussa 5 467
henkilöä. Kokoaikaisen henkilökunnan osuus oli sama kuin
vuodenvaihteessa eli 49 prosenttia. Kokoaikaiseksi muutettuna henkilökunnan laskennallinen määrä oli 5065 henkilöä.
Tänäkin kesänä noin 2 000 nuorta sai ensikosketuksen
työelämään HOK-Elannon tarjoaman kesätyö- tai harjoittelupaikan kautta.

Hävikki pieneni
HOK-Elannossa on jo pitkään vähennetty jätteeksi päätyvien elintarvikkeiden määrää. Hävikki on nyt noin prosentti
myynnistä laskettuna. Iso osa hävikkiin kirjatuista, syömäkelpoisista tuotteista lahjoitetaan ruoka-apuun, jota hoidetaan
yhdessä noin 80 erilaisen toimijan kanssa. Myös pääkaupunkiseudun nuorisotalojen Nuta-keittiöt hakevat hävikkiin
kirjattuja tuotteita.
Alepan kehittämä käytäntö, jossa asiakas saa illan viimeisinä tunteina punalaputetuista elintarvikkeista kassalla 30
prosentin alennuksen tuplana eli -60 prosenttia, otettiin jo
viime vuonna käyttöön HOK-Elannon Prismoissa ja S-marketeissa. Nyt tapa on levinnyt muihinkin osuuskauppoihin
osana S-ryhmän julkistamaa ruokamanifestia.

Loppuvuoden näkymät
Vuonna 2017 HOK-Elannon liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja ylittävän 2 miljardia euroa. Koko vuoden investointien arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa. Konsernin
operatiivinen tulos tullee olemaan edellisvuotta hieman
parempi. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän
ennallaan.
Hyvinkään Vehkojalle avataan uusi S-market marraskuussa.
Erilaisia muutostöitä tehdään syksyllä noin 40 kohteessa.

Operatiivinen tulos kasvoi
Koko HOK-Elanto-konsernin vähittäismyynti (veroton)
kaudelta 1.1.-31.8. oli 1 328 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,8%.
Operatiivinen tulos oli 41,8 miljoonaa euroa.
Marketkaupan myynti oli 1 119 miljoona euroa, jossa on
kasvua 3,5 %. Liikevaihto kertyi 12 Prisman, 58 S-marketin,
113 Alepan ja yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Myyntiä
kasvattivat laajentuneet aukioloajat, muutokset myymäläverkostossa, edullisten hintojen tuoma asiakasmäärän kasvu
sekä esimerkiksi Tesco-tuotteilla ja uusilla käyttötavaramerkeillä kehittyneet valikoimat.
Tavaratalokaupan myynti oli 43 miljoona euroa jossa kasvua on 10,9 %. Liikevaihto kertyi kahden Sokos-tavaratalon
ja kymmenen Emotion-myymälän liiketoiminnasta. Kasvu
johtuu erityisesti onnistumisesta kosmetiikkakaupassa.
Ravintolaliiketoiminnan myynti oli 80 miljoonaa euroa ja se
supistui 5,5%. Keväällä avattiin Iso Omenan kauppakeskukseen Rosso ja Coffee House, Helsingin Kaivopihalle Karaokekellari ja Königin kulmaan Venn. Järvenpään ja Citykäytävän
Rossot suljettiin ja niiden tiloihin muuttivat Järvenpään Korona ja Kaivokadun Sports Academy, joiden vuokrasopimukset
päättyivät keväällä. Amarillo Mikonkatu suljettiin vuokrasopimuksen päätyttyä. Kaikille työntekijöille tarjottiin entisin
työehdoin töitä muista HOK-Elannon ravintoloista.
Polttoneste- ja autopesukaupan liikevaihto oli 77 miljoona euroa ja se supistui 1,2%, johtuen mm asemilla sijaitsevien Alepoiden siirtämisestä Alepa-ketjuun. Maaliskuussa
käyttöönotettu Tankkausbonus ja sen myötä laskeneet
tolppahinnat kasvattivat polttonestekaupan asiakasmääriä.
HOK-Elannon ABC-ketjuun kuuluu 34 asemaa, joista 11:n
yhteydessä on myös ABC Autopesu.
Muun liiketoiminnan myynti oli 8 miljoonaa euroa.
HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta sekä hautaus- ja lakipalvelu. HOK-Elannon Hautaus- ja Lakipalvelulla on 12 toimistoa eri puolilla toimialuetta.

		 Myynti
Muutos
HOK-Elanto-konsernin
(alv 0%)
			
%
myynti toimialoittain
1-8/17 M€
Marketkauppa

1119

+3,5

Tavaratalokauppa

43

+10,9

Ravintolaliiketoiminta

80

-5,5

Polttoneste- ja autonpesukauppa

77

-1,2

Muu liiketoiminta

8		

+0,4

HOK-Elanto-konserni yhteensä

1328

+2,8
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Herkku-kaupan vahvistuessa
saamme yli 500 uutta työkaveria!
HOK-Elanto osti SOK:n ja kahden muun alueosuuskaupan kanssa Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan 30. kesäkuuta. HOK-Elanto osti Helsingin,
Tapiolan, Itiksen ja Jumbon Stockmann Herkut. Kaupan varmistuminen vaatii Kilpailu- ja kuluttajaviraston
hyväksynnän, mikä on tavoitteena saada viimeistään
vuoden 2017 lopussa, jolloin kauppa voisi toteutua
31.12.2017.
HOK-Elannolle siirtyvien Herkkujen myymälähenkilöstö siirtyy kaupan toteutuessa HOK-Elannon
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Herkut jatkavat toimintaansa Stockmannin tavarataloissa, joissa
uskolliset kanta-asiakkaat ovat tottuneet asioimaan.
– Herkuista tulee meille lippulaivamyymälöitä. Rima
asetetaan laadussa eurooppalaisen kärjen tasolle.
Herkun henkilökunta tunnistaa oman vaativan asiakaskuntansa tarpeet ja odotukset, ja on siksi tässä
muutoksessa aivan keskeisessä roolissa, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo.
Osana S-ryhmää HOK-Elanto puolestaan voi tarjota
lisää mahdollisuuksia ja tehokkuutta hankintojen, järjestelmien ja uudenlaisten palveluiden kehittämiseen
pitkäjänteisesti.
– Yhdessä voimme kehittää Herkusta vielä nykyistäkin paremman kaupan nykyisille ja uusille asiakkaille,
Liimatainen uskoo.
Yrityskauppa on Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen
käsiteltävänä, emmekä valitettavasti voi kertoa tai
keskustella asioista enempää ennen viranomaisen
hyväksyntää, joka siis toivottavasti saadaan vuoden
loppuun mennessä.
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TYÖYHTEISÖTAITOJA JA
ERGONOMIAOSAAMISTA
Virettä duuniin on HOK-Elannon kaksivuotinen työhyvinvointiohjelma, jonka etenemisestä kerromme
jokaisessa ViP-lehdessä. Syksy tuo tullessaan yhteiseen pohdintaan työyhteisötaidot ja vahvistaa
toimipaikkojen ergonomiaosaamista. Lähiesimiesten valmennukset ovat myös käynnistyneet.
Perehdytään ja panostetaan porukalla työyhteisötaitoihin –
yhdessä onnistumme.
Työyhteisötaidoilla tarkoitetaan kaikilta vaadittavia vuorovaikutus- ja käyttäytymistaitoja. Jokainen meistä voi omalta
osaltaan vaikuttaa siihen, miten työyhteisö toimii!
Syksyn aikana perehdymme työyhteisötaitoihin yhteisissä
palavereissa ja tekemällä eJollaksessa ”Virettä duuniin työyhteistaidot” -verkkovalmennuksen. Esimiehet antavat ohjeita
verkkovalmennuksen tekemiseen. Työyhteisötaidot teemaan
palaamme uudestaan ensi vuoden puolella verkkovalmennuksen jälkeen yhteisissä palavereissa ja kehityskeskusteluissa.
Jokaista työyhteisöä voidaan kehittää paremmaksi. ”Se
mihin huomio kiinnittyy, se alkaa kasvaa.” Millaisia työyhteisötaitoja toivoisit omaan työyhteisöösi enemmän? Mitä itse
voisit tehdä jatkossa näiden asioiden edistämiseksi?
Otetaan ergonomialähettiläät avuksi arkeen – tehdään
fiksummin ja pysytään kunnossa työuran eri vaiheissa
Valtaosa hok-elantolaisista tekee fyysisesti raskasta työtä,
jossa oma keho kuormittuu. Monelle meistä on tuttua esimerkiksi jäykkä tai kipeä selkä. Työtehtäviemme fyysinen
kuormittavuus näkyy myös sairauspoissaolojen määrissä, tapaturmissa ja jopa työkyvyttömyyseläkkeissä. Fyysistä kuormitusta voidaan keventää ergonomisin keinoin, käyttämällä
kehoa oikein eri työvaiheissa ja hyödyntämällä apuvälineitä.

Käynnistämme syksyn ja ensi vuoden alussa asteittain toimipaikkojen ergonomialähettiläiden valmennuksen vahvistaaksemme henkilöstön tietämystä terveistä työskentelytavoista ja
apuvälineiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Lähettiläiksi
on valittu henkilöitä toimenkuvan, luottamustehtävän ja/tai innokkuuden perusteella. Toimipaikkasi esimies tiedottaa kuka/
ketkä Sinun toimipaikassasi toimii tässä tärkeässä tehtävässä.

Ergonomialähettiläs
- toimii toimipaikassa esimiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tukemana
- jakaa osaamistaan uusien työntekijöiden toimipaikkaperehdytyksessä
- opastaa ja oivalluttaa työtovereitaan terveistä ja turvallisista työskentelytavoista arjen työssä
- opastaa ja kannustaa apuvälineiden käytössä
Jokaisen oma vastuu oikeissa työskentelytavoissa on edelleen tärkeä muistaa, vaikka syksyn mittaan saamme työryhmiin avuksi myös Ergonomialähettiläät. Tila- ja kalusteratkaisut eivät ole ergonomialähettiläiden vastuualuetta, vaan
niiden osalta hyödynnämme edelleen työfysioterapeutteja.
Omasta kunnosta kannattaa pitää huolta, sillä työ yksistään fyysisyydestään huolimatta ei riitä kestävyys- ja
lihaskunnon kehittämiseen. Mitä paremmassa kunnossa
kehosi on, sitä paremmin jaksat raskastakin työtä ja vältyt
sairastumiselta. Oikeat työskentelytavat ja omasta kunnosta huolehtiminen kannattaa ottaa tavaksi jo nuorena. Meillä
jokaisella on vain yksi keho ja Sinä päätät sen kunnosta.

V I R E T TÄ
DUUNIIN
Esimiesten valmennus jatkuu

Virettä duuniin -hankeohjelman aikana kaikki hok-elantolaiset esimiehet käyvät läpi vuoden mittaisen valmennuspolun,
jossa he vahvistavat ihmistenjohtamistaitojaan. Keväällä
aloitimme toimiala- ja ketjujohtajien sekä ketjujen keskijohdon kanssa. Tänä syksynä valmennuksen aloittaa runsaat
130 lähiesimiestä. Mukana on kaikkien ketjujen esimiehiä.
Tulemme pyytämään henkilöstöltä palautetta esimiehille
heidän kehittymisensä tueksi.
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TYÖTAPATURMAN
SATTUESSA
Lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa
työssä ja työmatkalla sattuneista tapaturmista
sekä ammattitaudeista aiheutuneita kustannuksia
ja ansionmenetystä. Vakuutuksen piirissä ovat
kaikki HOK-Elantolaiset.
Toimi näin
Ilmoita työtapaturmasta esimiehelle viipymättä, samalla tavalla kuin sairastumisesta.
Jos tapaturma vaatii hoitoa tai tarkastusta, hakeudu
viipymättä omalle työterveysasemalle. Jos tapaus
on kiireellinen tai olet muulla paikkakunnalla, mene
lähimpään hoitolaitokseen. Ota Kela-kortti mukaan.
Kerro vastaanotossa, että kyseessä on työtapaturma,
ja että vakuutusyhtiö on LähiTapiola. Jos vakuutustodistus on jo täytetty (kts. alla), näytä sen tiedot
puhelimestasi.

Kuka maksaa – vakuutustodistus
LähiTapiola maksaa tapaturmasta aiheutuneen
ensimmäisen käynnin hoitokulut. Jatkohoidosta,
kustannuksista ja niiden korvattavuudesta vakuutusyhtiö päättää erikseen. LähiTapiola saa tarvittavat
tiedot vakuutustodistuksesta, joka on aina täytettävä, kun kyseessä on työtapaturma.
Esimies täyttää vakuutustodistuksen LähiTapiolan
verkkopalvelussa ja saat sen tekstiviestinä puhelimeesi. Samalla asia tulee vireille vakuutusyhtiössä
ja palkanlaskenta saa siitä tiedon. Kun RES Turva on
käytössä, tehdään ensin Poikkeamailmoitus, ilmoitustyyppi Työtapaturma. Kun ilmoitus on lähetetty,
linkit LähiTapiolaan sekä vakuutustodistuksen täyttöohjeeseen näkyvät.
Jos kyseessä on kiireellinen sairaanhoito, voit
hakeutua hoitoon ilman vakuutustodistusta. Tällöin
se on täytettävä jälkikäteen. Jos olet itse maksanut
työtapaturmaan liittyviä sairaanhoitokuluja, voit
lähettää alkuperäiset kulutositteet vakuutusyhtiöön.

Tapaturmatutkinta
Esimies tekee RES Turvassa Työtapaturmatutkinnan.
Se on tehtävä viikon kuluessa tapahtumasta.

Virettä duuniinne!

Lisätietoa

Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

Sintrasta hakusanalla tapaturma, turvallisuus- ja
työsuojeluvastuuhenkilöiltä sekä henkilöstötoiminnoista.
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ELLI JA DOORIS
jatkavat etenemistään HOK-Elannossa
Elli keskustelee muiden järjestelmien kanssa

S-ryhmän uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä Elli on pitänyt HOK-Elannon Elli-tiimiläiset kiireisinä kevään pilottivaiheesta lähtien. Elli-kiireet eivät suinkaan ole helpottamassa,
sillä nyt eletään käyttöönottovaiheen kiivainta aikaa.
Keväällä projektia käynnisteltiin pikkuhiljaa PT-kaupan
pilottien (S-market, Alepa, Prisma) voimin. Loppuvuoden
aikana Elliin siirtyvät kaikki loput S-marketit ja Prismat sekä
yksi ryhmä Alepoita, joiden käyttöönotto on jaettu kolmeen
eri ryhmään myymälöiden suuresta määrästä johtuen. Loput
kaksi ryhmää Alepoita, Kodin Terra, Sokokset, Emotionit,
ABC:t ja ravintolatoimiala siirtyvät Ellin käyttäjiksi vuoden
2018 ensimmäisellä puoliskolla ja tämän jälkeen käyttöönottovaihe päättyy.

Miksi tällainen iso järjestelmämuutos sitten tehdään?
S-ryhmässä on päätetty kehittää henkilöstöjärjestelmiä
entistä nykyaikaisempaan ja tehokkaampaan suuntaan – Elli
on ensimmäinen askel tällä polulla. Muun muassa tilaus- ja
raportointijärjestelmien osalta vastaavanlaista järjestelmäkehitystyötä on tehty jo pitkään, joten on luontevaa, että
myös henkilöstöjärjestelmät seuraavat perässä – onhan
tämä yksi merkittävä osa sitä järjestelmäkokonaisuutta,
jonka parissa päivittäin työskentelemme. Elli mahdollistaa
eri järjestelmien välisen yhteistyön, jota tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään mm. siirtämällä toimitusvolyymi- ja
asiakaspainetietoa työvuorosuunnitelman pohjaksi tilaus- ja
raportointijärjestelmistä.

Dooris kertoo vuorot ja välittää toiveet
Elli-järjestelmää käyttävät vain esimiehet, mutta tuo se työntekijöidenkin elämään vähän uutta vipinää. Ellin myötä työntekijöiden käyttöön tulee uusi järjestelmä Dooris, jonka avulla
he näkevät työvuorolistansa sähköisesti ja pystyvät esittämään työvuoro- ja vapaatoiveita. Dooriksen käyttöönoton
aikataulu on sama kuin Ellinkin – tarkemmat ohjeet Dooriksen
käyttöönotosta lähetetään kuhunkin toimipaikkaan hyvissä
ajoin ennen ensimmäisiä Ellissä suunniteltavia työvuorolistoja.
Työntekijät saavat Doorikseen liittyvät ohjeet omalta esimieheltään, kun kunkin toimipaikan Elli-käyttöönotto lähestyy.
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Tutustumisesta tykästymiseen
HOK-Elannossa käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä sekä Elliin
että Doorikseen ja vaikka kehitettäviä asioita – kuten aina
uusista järjestelmistä – vielä löytyy, kukaan ei ole toistaiseksi
ollut halukas vaihtamaan takaisin vanhaan järjestelmään
Elliin tutustuttuaan!

Elli ja Dooris ovat näyttäneet kyntensä pilotista positiivista palautetta

Kati Valtanen
työvuorosuunnittelun projektipäällikkö

Marketpäällikkö Minna Aravirta S-market Columbuksesta hehkuttaa Elliä:
– Se on ihan loistava, toimiva, selkeä,
nopea, yksinkertainen käyttää…
Aravirta tietää mistä puhuu, sillä hän
on ollut Elli-pilotissa mukana viime
helmikuusta.
– Olin silloin Meri-Rastilan marketpäällikkö, kesästä lähtien olen ollut
täällä. Onneksi sain Ellin käyttööni
tänne Columbukseenkin.
Työvuorot suunnitellaan kolmen
viikon välein. Minnalta kuluu suunnittelutyöhön nyt vain noin neljäsosa siitä
ajasta, jonka hän käytti ennen Elliä.
Muutoksia tehdään muutaman kerran
jakson aikana, kun tulee sairauslomia ja
muita poikkeamia.
Elli tietää henkilö- ja yhteystietojen
lisäksi henkilökunnan osaamisia ja ominaisuuksia, mikä helpottaa oikeanlaisen
miehityksen valintaa eri tilanteisiin.
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Kynää ja paperia tarvitaan toisinaan Ellin
avuksi. Marketpäällikkö Minna Aravirta
(oik.) ja kassavastaava Päivi Järvi tutkivat
ja muokkaavat muutostoiveita.
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– Yksi suosikkiominaisuuksistani
on tes-hälytys, eli jos yritän vaikka
sijoittaa jollekulle vuoroja sopimusten
vastaisesti, Elli huomauttaa ja kertoo
missä vika!
Työntekijän arkeen suurimman muutoksen tuo Ellin kanssa yhtäaikaisesti
käyttöön otettava Dooris-järjestelmä.
Dooriksen kautta työntekijät näkevät
henkilökohtaiset työvuoronsa ja pääsevät esittämään työvuorotoiveitaan.
– Työvuorosuunnittelu on mielestäni marketpäällikön tärkeimpiä töitä
hyvän ilmapiirin rakentamisessa. Itse
esimerkiksi pyrin ottamaan kaikkien
toiveet mahdollisimman hyvin huomioon, tasapuolisuudesta ja toimivuudesta tinkimättä.
Dooriksesta huolimatta vuorolistoista pitää edelleen tehdä printtiversio
kahvihuoneen seinälle.
– Tuon printin ulkoasu on oikeas-

taan ainoa kehittämistä kaipaava
kohta Ellissä, se voisi olla jotenkin
avarampi, että siihen mahtuisi kirjaamaan muutoksia. Onhan se hyvä
saada tähän juttuun yksi parannustoivekin!
Elli on Aravirran mukaan helppokäyttöinen ja selkeä, mutta samalla hän
ymmärtää hyvin, että uuteen järjestelmään siirtyminen saattaa joistakin
tuntua hankalalta.
– Jos on aina käyttänyt MaraPlania,
eikä ole muuten kovin tottunut tietokoneen käyttäjä, tämä voi aluksi tuntua
oudolta. Käyttöönottoon kannattaa
paneutua ja rakentaa esimerkiksi vakiovuorosetti kuntoon. Värikoodit ovat
kivan näköisiä ja helpottavat elämää,
kun yhdellä silmäyksellä näkee kokonaiskuvan. Eikä käyttöönottoa tarvitse
pelätä, Elli-tiimiläiset ovat aivan upeita
kouluttajia!
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Ravintoloissa

HOK-Elannon ravintoloissa on alettu rakentaa yksilöllisiä urapolkuja nykyisiin ja tuleviin esimiestehtäviin.
Valmennustasoja on kaksi; toinen liikeideapäälliköille, vuoropäälliköille ja vuoromestareille, toinen ravintola
päälliköille ja keittiömestareille. Valmennusohjelmaan valituille potentiaalisille esimiehille luodaan oma
henkilökohtaiseen lähtötilanteeseen ja tavoitteisiin perustuva polku.

– Haluamme varmistaa ja parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta sekä ravintolatoimialan tuottavuutta rekrytoimalla,
kehittämällä ja pitämällä organisaatiossa ihmiset, jotka
vastaavat nykyisiin ja tuleviin toimialan esimiestarpeisiin,
aluejohtaja Satu Rytkönen taustoittaa.
– Tarjoamme mahdollisuuden edetä uralla yhdessä suunnitellun, yksilöllisen polun mukaisesti ja päästä verkostoitumaan toimialan ammattilaisten kanssa ja tietysti mielenkiintoisia ja haastavia uusia työtehtäviä.

Kriteereinä asenne ja motivaatio
Osallistujat valittiin ohjelmiin pitkän, monipuolisen ja
moniammatillisen prosessin kautta. Kriteereitä ohjelmiin
pääsylle olivat muun muassa pitkäaikainen näyttö osaamisesta nykyisissä tehtävissä ja oman esimiehen tunnistama
kehittymishalu.
– Valituilla on taustallaan jo jokin ravintolatoimialan valmennus, joko työnantajan tarjoama tai muualla hankittu.
Tärkeää on myös positiivinen asenne ja oma selkeä motivaatio sitoutua tähän hankkeeseen, laatu- ja koulutusvastaava
Sini Savusalo toteaa.
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Monipuolinen kokonaisuus
Molempiin valmennusohjelmiin kuuluu mentorointia, erilaisia
1-2 päivän täsmävalmennuksia ja/tai pitkä esimiesvalmennus sekä suunnitelmallinen rotaatio.
– Mentorointi on ohjausta ja tukea, jota osaava ja kokenut
henkilö antaa kehityshaluiselle ja -kykyiselle nuoremmalle
kollegalle. Rotaatiossa työntekijä siirtyy toimipaikasta toiseen joko saman tasoisiin tai vaativampiin tehtäviin. Tässä
ohjelmassa siirtyminen on suunniteltu työssä kehittymisen
näkökulmasta, Sini Savusalo selvittää.

Uralla etenee ilman ohjelmaakin!
Oman urapolun rakentaminen ja uralla eteneminen ei
HOK-Elannon ravintoloissa ole kiinni tästä ohjelmasta. Jokainen voi luoda oman urapolkunsa olemalla tavoitteellinen
ja hoitamalla aina kunkin työtehtävän parhaalla mahdollisella tavalla.
– Näytöt osaamisesta ja asenteesta, oma aktiivisuus, halu
kehittyä, tavoitteellisuus työelämässä, valmennuksiin hakeutuminen… tällaiset asiat ovat esimiehille signaaleita eteenpäin haluamisesta, Satu Rytkönen luettelee.

HYPPY UUSIIN HAASTEISIIN
Annamari Semilä vaihtoi syyskuun
lopussa Zetorin liikeideapäällikön hommat Memphis Kampin ravintolapäällikön pestiin.
- Kyseessä on äitiyslomasijaisuus,
mutta meinaan kyllä näyttää sen aikana kynteni, jotta saan vastaavanlaisen
paikan myös jatkossa, Annamari sanoo.
Yksityisyrittäjänä pitkään toiminut
Annamari tuli HOK-Elantoon pari
vuotta sitten. Oman ravintolan ja kaupan pyörittämisen jälkeen hän toimi
jonkin aikaa ravintolapäällikkönä ja
henkilöstövuokrausfirmassa aluepäällikkönä ja pohti jo alan vaihtoa, kun
”ihanat Pete ja Satu palkkasivat
tänne”. Ihanat ovat Zetorin ravintolan
johtaja Petri Mälkiä ja aluejohtaja
Satu Rytkönen.

– Pete on maailman paras pomo!
Koko tämä vaihtoprosessi alkoi siitä,
että sanoin Petelle kaipaavani vähän
enemmän vastuuta. HOK-Elannossa
tällainen on mahdollista ja siihen jopa
kannustetaan.
Annamari on suorittanut HOK-Elannon lähiesimiehen ammattitutkinnon,
joka antoi hyvän yleiskuvan paitsi
esimiestyötä HOK-Elannossa, myös
koko osuuskaupasta.
– Jossain vaiheessa voisi taas
opiskella jotain muutakin, mutta nyt
keskityn ottamaan uuden haasteen
haltuun. Uusi paikka, uudet ihmiset,
varmasti toisenlaiset toimintatavat
kuin Zetorissa, niissä on opittavaa.
Annamari rakastaa kiirettä ja
hässäkkää. – Vaadin itseltäni paljon,

tykkään palautteesta, niin kutsutusta ”rakentavastakin” ja myös annan
mielelläni palautetta.
– Ja tavoitteenani on tosiaan näyttää osaamiseni tämän rupeaman
aikana, se voi olla asiakastyytyväisyyden nousu tai keskiostoksen kasvu,
mittareitahan on!
Eli ravintolapäällikön hommiin jatkossakin – onko joku paikka erityisesti tähtäimessä?
– Joku rento ja reilu, jossa saisi
käydä paljon ulkomaalaisia asiakkaita. Olen melko suurpiirteinen
ihminen, joten valkoisten pöytäliinojen ja tarjoilijaliinojen paikkaan en
varmaan istuisi. Eikä mua varmaan
sellaiseen päästettäisikään,
Annamari nauraa.
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KASSATYÖ ON HUIPPUTYÖ!
Joskus törmää ajatuksiin, että kassatyö olisi se myymälän
tylsin työ. Keskitetyn perehdytyksen kouluttajaringissä
olevat kassatyön ammattilaiset ajattelevat kuitenkin aivan
toisin: Kassatyö on mahtava työ. Siinä tuntee
konkreettisesti, miten kauppa käy ja pääsee kohtaamaan työn
suolan, eli asiakkaat.
Tänä syksynä kassatyön perehdyttämiseen on tehty uusi
eJollas -koulutus, jonka suorittaminen tulee tueksi kaikille
uusille työntekijöille Alepa-, S-market- ja Prisma -ketjuissa.
Kassaperehdytysvideon tekemiseen antoi oman vahvan panoksensa S-market Sokos Helsingin kassavastaava Sirpa Hovi.

Tuu mun kassalle!

Asiakaslähtöisyydestä kaikki lähtee

Aitous, läsnäolo ja halu palvella asiakas niin hyvin kuin osaa
ovat seikkoja, jotka Prisma Itäkeskuksen kassavastaava
Minna Eronen nostaa sydämen asiakseen.
- Kassalla annetaan kuva koko myymälästä, sillä usein
siellä kohdataan myyjä ensimmäisen kerran. Hyvällä asiakaspalvelulla saadaan paljon anteeksi, jos kaikki ei olisi
mennytkään siihen asti ihan odotusten mukaisesti, Eronen
kannustaa.
Kassatyöhön perehdyttäessään Minna korostaa perusasioita: tervehtimistä, tuotteiden käsittelyä, ja kiittämistä.
- Ensimmäisinä päivinä työ saattaa vähän jännittää, kassakone tuntuu pelottavalta ja helposti keskitytään vain rahastuksen oikeellisuuteen. Yhtä tärkeää on heti perehdytyksestä alkaen opetella kohtaamaan asiakas, Minna vinkkaa.

Sirpa kuuluu kassapäivän kouluttajiin ja pitää omassa perehdytyksessään erityistä huolta siitä, että asiakaslähtöisyys,
tarkkuus ja huolellisuus kassatyössä jäävät koulutetuille
mieleen. Sirpa muistuttaa, että kassalla olet toimipaikkasi
käyntikortti, jolloin reipas ja ystävällinen asiakaspalvelu korostuu. Voit olla ainoa henkilökohtainen kontakti asiakkaan
kauppareissulla – tai koko päivänä.
- Asiakastilanteet ja uuden oppiminen vie aikaa ja se jännittää. Mutta kun ensimmäinen päivä on takana, huomaat ettei
se niin hankalaa ole, vaikka opittua ja opittavaa onkin paljon.
Varmuus kasvaa kerta toisensa jälkeen. ”Vanhaa kettua”
haastaisin, että pystyisi tarjoamaan asiakkaalle positiivisen
kassakokemuksen kerta toisensa jälkeen, Hovi opastaa.

Prisma-ketjun syksyn yhtenä teemana on kassapalvelun
tsemppaaminen. Henkilöstöresurssipäällikkö Leena Keskinen kertoo, että kaikille prismalaisille on tulossa kassavastaavien vetämät valmennukset. Prisman syksyn valmennusten otsikkona on ”Tuu mun kassalle!”
- Kassalla työskentelevillä on mahdollisuus omalla tekemisellään vaikuttaa siihen, minkälainen mielikuva asiakkaalle
jää Prismasta. Haluamme myös kääntää katseet kassatyöhön ja sen tärkeyteen, Keskinen kertoo.

Kassalla annetaan kuva myymälästä

YKSINVALTIAASTA ASIAKASPALVELIJAKSI
– Liki 40 vuotta ravintola-alalla

Kun Casa Largossa baarimestarina työskentelevä Jukka Pahkala puhuu pitkästä urastaan osuuskaupan ravintoloissa, tuntee
aitoa historian siipien havinaa. Kertomuksissa vuorottelee muutos ja pysyvyys, sekä alan että asiakkaiden osalta.
- Ennen ravintola oli yksivaltias - sitä
sai, mitä oli tarjolla, tai sitten piti vaihtaa
paikkaa. Tänä päivänä sellaiseen ei ole
enää kenelläkään varaa. Ihmiset matkustavat paljon, ja tietävät paljon juomista
ja ruoasta. On tarjontaa ja valinnanvaraa, osataan vaatia enemmän, Pahkala
kertoo. Toisaalta taas asiakas on pysynyt
samanlaisena: hän tulee ravintolaan
viihtymään, syömään ja juomaan.

Ravintolat vaihtuvat,
baarimestari pysyy
Pahkala aloitti syksyllä -81 Helsinki
Klubin baarissa harjoittelijana, ja siirtyi pian yläkerran ”juhlakerrospuolelle”, joka oli puhtaasti tilausravintola.
Välissä hän kävi ravintolakoulu Perhon, josta vuonna -83 valmistuttuaan
hän pääsi takaisin vanhana työntekijänä. Olihan hän tehnyt opiskeluaika-

12

naan kolmena päivänä viikossa töitä
Helsinki Klubin ovella, tippipalkalla.
Baarimestarin ura alkoi Tapiolan
Gardenissa.
Casa Largon liiketilan historiaa
taaksepäin kelatessa tulee vastaan
ensin Memphis, sitten Piccadilly ja
sen yläkerrassa sijainnut Scot’s bar.
Alakerrassa vietti aikaa tavallinen
väki, yläkerrassa viihtyivät poliitikot
ja ”pukuväki”. Oli flyygeliä ja muusikoita ympäri maailman, baarimestarin
työasuna smokki.
- Vaikka asut ovat vaihtuneet, on työ
kuitenkin pääasiassa ihan samanlaista.
Nykyisin toki menee coctaileja enemmän, ja on hirveän paljon enemmän
ainesosia, mistä niitä voi rakentaa.
Ihmiset eivät juo enää viinaa läheskään
samaan tahtiin kuin ennen, Pahkala
muistelee.

Nimmarit unohtuivat
Osuuskauppaa Pahkala pitää hyvänä
työnantajana. Henkilöstöetujen lisäksi
hän mainitsee sairaskassan ja Jollaksen koulutusmahdollisuudet hyvinä
kulmakivinä.
- Paljon kertoo sekin, että Vaakunassa on hotellipuolella viisi vielä minuakin
pitempään talossa ollutta työntekijää.
Ja minä olen sentään ollut tässä rakennuksessa töissä jo 31 vuotta, Pahkala
naurahtaa.
Asiakkaista muistoja ja tarinoita riittäisi
loputtomiin, mutta yksi harmituksen aihe
on yli muiden. Suomen isännöidessä
jääkiekon MM-kisoja vuonna -82, saapui
koko Kanadan maajoukkue aina Wayne
Gretzkyä myöten Pahkalan tiskille.
- Se on jäänyt kaivelemaan, että
silloin en tajunnut nimmareita pelaajilta
pyytää!
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KESÄTYÖNTEKIJÄT
TOIVOVAT

HÄVIKKIVIIKKO 2017
Festaripussi ja ideoita
hävikinhallintaan
Alepa-ketjun Hävikkiviikon kilpailun
teemana oli innostaa kaikkia hyödyntämään punalaputettuja tuotteita.
Kilpailussa tuli valmistaa ateria punalaputettuja tuotteita käyttäen, ja kuvata
se Instagramiin. Parhaita #punalaputettu -toteutuksia oli nähtävillä Alepan
pisteellä Ruokahävikki- ja kiertotalousfestareilla Teurastamolla. Punalaputettuja tuotteita ostamalla voi osallistua
ruokahävikin vähentämiseen ja samalla
ruokailla edullisemmin.
Festareilla lanseerattiin myös uusi
kestohevipussi, jonka tarkoituksena on
vähentää kertakäyttöisten hevi-pussien
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käyttöä. Pussissa on erillinen kohta
hintalapulle ja se on konepestävä pitkää käyttöikää silmällä pitäen. Pusseja
jaettiin Alepan pisteeltä 500 kappaletta, kukin tuoreilla kotimaisilla omenoilla höystettynä.
Tapahtuman aikana nautittiin myös
hävikkilounastarjoilusta, hävikkileivästä
pannusta oluesta, ja monista muista
kekseliäistä kiertotalous-innovaatioista.

Koululaiset kävivät
taistoon hävikkiviikolla
Motivan järjestämässä Hävikki-battlessa kotitalouden valinnaisryhmien
oppilaat saivat noutaa lähimmästä
S-ryhmän myymälästä kassillisen

hävikkiraaka-aineita, joista kotitaloustunnilla valmistettiin kahden ruokalajin
aterioita.
Tarkoituksena on herättää keskustelua kotitalouksien ruokahävikistä ja
ruoan arvostuksesta. Kotitaloustunneilla ryhmät keskustelevat myös siitä,
miten omaan hävikkiin voi vaikuttaa ja
miten hävikkiä voi kotona vähentää.
- Ruokahävikki liittyy opetussuunnitelmassa kestävän kehityksen
teemaan ja koska hävikin torjunta
on koko ruokaketjun yhteinen asia,
halusimme tarjota nuorille tilaisuuden
ideoida, miten käyttökelpoista ruokaa
ei päätyisi roskiin, laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki kertoo.

Lisää
perehdytystä
työtehtäviin!
Lisää
palautetta ja
kannustusta!

Kiitos kesäduunista!
-tilaisuus
Kourallinen ravintolatoimialan kesätyöntekijöitä kokoontui
14. elokuuta ravintola Le Roy:hin kertomaan kesätyökokemuksistaan HOK-Elannon ravintoloissa. Tilaisuus oli jatkoa
toukokuussa järjestetylle Tervetuloa kesäduuniin -tilaisuudelle, jolla haluttiin toivottaa heidät tervetulleiksi, kuunnella
heidän odotuksiaan ja toiveitaan sekä sparrata meille niin
tärkeän asiakaskokemuksen muodostumista.
Kiitos kesäduunista- tilaisuudessa tavoitteena oli kerätä kesätyöntekijöiltämme sekä palautetta että ylipäätään
kuunnella heidän mietteitään kesätyön sujumisesta. Samalla
halusimme yhteisesti kiittää heitä heidän työpanoksestaan,
kehittää työntekijäkokemustamme ja luoda positiivista
työnantajakuvaa.
Tilaisuuden ilmapiiri oli hyväntuulinen ja rento ja saamamme palaute pääosin positiivista, mutta useasti toistui muun
muassa eriarvoisuus vakituisten työntekijöiden, kesätyöntekijöiden ja vuokratyöntekijöiden välillä sekä vuoroesimiesten vaihteleva osaaminen ja riittämätön kommunikaatio
henkilökunnan kesken. Eli kehittämiskohteitakin tuli esille!
Sini Savusalo
laatu- ja koulutusvastaava

KESÄTÖITÄ TEHTIIN YLI 2000 HENGEN VOIMIN
HOK-Elanto työllisti viime kesänä yli 2000 nuorta kesätöihin tai harjoitteluun ja olimme mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -hankkeessa. Hanke
myönsi S-ryhmälle kunniamaininnan suurten kesätyöllistäjien sarjassa.
Opteam toteutti verkkokyselyn niille kaupan kesätyöntekijöille, jotka rekrytointiin Opteamin kautta.
Kyselyyn vastasi 122 kesätyöntekijää ja saimme paljon vapaamuotoista palautetta ja kehittämisideoita.
Eniten kaivattiin perehdytystä, nimettyä perehdyttäjää ja palautetta työssä onnistumisista. Myös
kiitosta saatiin erityisesti keskitetystä kassaperehdytyksestä ja mobiiliperehdytyksestä. Peräti 98,4 %
vastaajista suosittelisi HOK-Elantoa kaverilleen.
Ravintolatoimialalla kesätyöntekijöille järjestettiin kesän lopulla kiitos- ja palautetilaisuus, josta
nuorilta saatu palaute oli pääosin positiivista ja
työntekijät olivat tyytyväisiä kuluneeseen kesään.
Kehitettävänä toivottiin mm. lisää kommunikaatiota
ja että erilaiset persoonallisuudet huomioitaisiin
paremmin. Esimiehiltä kaivattiin myös yhtenäisempää linjaa.
Kesätyöntekijöille tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa oma eJollas -perehdytyskoulutus,
joka sai suorittajiltaan hyvää palautetta. Koulutus
suoritettiin reilusti yli 500 kertaa.
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MEIDÄN
Workplacesta sisäisen viestinnän kanava
VDT-hanke (Viestinnän digitaalinen
työympäristö) etenee! Sintran korvaavan ratkaisun ydin on Workplace, joka
on Facebookin työelämän tarpeisiin
kehittämä viestintä- ja yhteisöpalvelu.
Workplacen lisäksi kokonaisuuteen
kuuluu jo S-ryhmässä käytössä oleva
Sharepoint sekä tarpeen vaatiessa
myös muita palveluita.
Hankkeen edetessä kaikki S-ryhmän työntekijät liitetään vaiheittain
Workplaceen. Tavoitteena on kaikkien
työntekijöiden mobiili tavoitettavuus
kesään 2018 mennessä.
Workplacea on pilotoitu kuluvana
vuonna muutamassa osuuskaupassa.
Kokemukset ovat olleet rohkaisevia;

henkilöstö on saanut nopeammin asiakaspalvelussa tarvitsemaansa tietoa ja
enemmän eväitä työhönsä. HOK-Elannossa Workplacen ja Work Chatin
käyttöä on pilotoitu Alepa
Kalasatamassa, S-market PohjoisTapiolassa ja Prisma Iso Omenassa.

Suositus: chattaa!
Kiinteä osa Workplacea on keskusteluun
tarkoitettu Work Chat. Yhdessä ’Place’
ja ’Chat’ tulevat poistamaan tarpeen
käyttää WhatsApp- ja muita sovelluksia
työkavereiden väliseen keskusteluun ja
ideoiden jakoon.
Work Chatissa on kätevää jakaa tietoa
koko henkilökunnalle esimerkiksi esimiehen

sähköpostiin tulevista, tärkeimmistä työhön
liittyvistä ohjeistuksista. Lisäksi siellä voi
viestitellä jokaisen kanssa kahden kesken.
Kalasatamassa chattia on käytetty
ohjeiden jakamisen lisäksi esimerkiksi
yhteisen virkistyspäivän suunnitteluun. Workplacen puolelle on sijoitettu
työvuorolistat ja pysyvämpiä ohjeita ja
aineistoja.
Workplaceen liitetään vaiheittain loppuvuoden 2017 aikana SOK:n ketjuohjaukset ja tukitoiminnot sekä alueosuuskauppojen ja SOK:n tytäryhtiöiden johto,
asiantuntijat ja toimipaikkojen päälliköt.
Toimipaikkojen asiakaspalveluhenkilökunta pääsee mukaan alkuvuoden 2018
aikana.

Kävele naiselle ammatti
Suomen suurin hyväntekeväisyyskävely,
Kävele naiselle ammatti, järjestettiin
sunnuntaina 11. syyskuuta jo kahdeksannen kerran.
Kävelyitä järjestettiin useilla paikkakunnalla ympäri Suomea. Valtakunnallisen tapahtuman avulla kerättiin
lahjoituksia, joilla tuetaan kehitysmaiden naisten koulutusta, toimeentuloa ja
yrittäjyyttä eli parempaa tulevaisuutta
naisille ja heidän perheilleen.
HOK-Elanto tuki Naisten pankin Kävele
naiselle ammatti -tapahtumaa pääkaupunkiseudulla 3000 eurolla, millä
saadaan Naisten Pankin mukaan 100 ammattia maailman hauraimmissa maissa.
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MAGNUS VON WRIGHT:
ANNANKATU KYLMÄNÄ
TALVIAAMUNA, 1868. ATENEUM.
KUVA: KANSALLISGALLERIA /
HANNU PAKARINEN.

Taidemenut ravintoloissa
Suomen suuriruhtinaskunnan aikana eläneet Magnus, Wilhelm ja Ferdinand von Wrightin taiteilijaveljekset tunnetaan
monipuolisina maisemien, asetelmien, luontoaiheiden ja tieteellisten kuvitusten tekijöinä. Tunnetuin veljeksistä taitaa olla
Ferdinand, jonka tunnetuin työ on Taistelevat metsot vuodelta 1886.
Casa Largo, Kappeli, Kaarna, Salve, Belge, BBQ House, La Famiglia Helsinki ja Raffaello ovat suunnitelleet von Wrightien
innoittamina omat Taidemenunsa, joita tarjoillaan 27.10.2017 - 25.2.2018. Systeemi on ennallaan: Menun hintaan kuuluu pääsylippu Ateneumin näyttelyyn, arvo 14 €. Menut julkaistaan osoitteessa taidemenu.fi.

Suomi 100-juhlamenu
loka-joulukuussa
Käynnissä oleva Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on sukupolvemme merkittävä
juhlavuosi. Suomalaisen kulttuurin ytimessä on
myös puhtaista raaka-aineista tehty ruokamme.
HOK-Elannon ravintoloista Rossot, Amarillo, Vltava ja Virgin Oil tarjoilevat satavuotiaan
Suomen kunniaksi luotua juhlamenua loka-joulukuussa.
Kolmen ruokalajin perisuomalaisen Suomi 100
-juhlamenun raaka-aineet ovat puhtaita kotimaisia
kautta linjan: kirjolohta ja siianmätiä, suolaheinää,
limppua, kuhaa, ohraa, tatteja, karitsan jauhelihaa,
omenaa, perunaa, herneitä, mustikoita, vadelmia.
Juhlamenu ja siihen suunniteltu juomapaketti
on saatavilla 1.10.-31.12.2017.
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MEIDÄN
”Mä poljen luoksesi läpi koko baanan
Mitä vain vuoksesi tehdä mä saatan
Viel joku päivä hoidan kortin ja kaaran
Mut tänään ovellesi fillarilla kaarran”

Alepa Leinelä - Vantaan Kiasma
Alepa avasi ovensa Vantaan Leinelässä torstaina 7. syyskuuta. Leinelän juna-aseman viereen sijoittuvassa, osin vielä
keskeneräisessä kaupunginosassa tulee valmistuessaan
asumaan noin 2500 asukasta.
Rakennus, jossa Alepa sijaitsee, on hyvin modernisti
suunniteltu, ja sitä onkin jo vitsikkäästi kutsuttu paikalliseksi
Kiasmaksi.
Leinelän Alepasta löytyy paistopiste, Kaffekulma sekä
pari pelikonetta. Myyntipinta-alaa on 371 neliötä ja kaikki
kalusteet ovat uusia. Myymälää pyöritetään kokonaisuudessaan yhdeksän henkilön voimin, myymäläpäällikkönä toimii
Marita Peltonen, joka siirtyy Leinelään Keravalta.

Kesän ykköshitti?

Kesän todellinen ykköshitti ei ollut
Stigin Polje vaan -biisi, vaan Alepa-fillari!
Stadilaistakin stadilaisempia kulkuneuvoja rullasi Helsingin kaduilla 1400. No, olihan niitä Espoossakin 100.
Koko kaudeksi rekisteröityneitä käyttäjiä on HSL:n tilastojen mukaan yli 34 000 ja miljoonan ajetun matkan raja
saavutettiin jo elokuun puolivälissä.
Fillareiden käyttäjät ovat enimmäkseen helsinkiläisiä. Turisteja tai muita päivä- ja viikkokäyttäjiä on yli 10 000.
Kaupunkifillari on ympäristöystävällinen, kuntoa kohentava tapa liikkua. Palvelu on Helsingille myös taloudellisesti
positiivinen asia: syyskuun puoliväliin mennessä tuloja palvelun käytöstä on kertynyt jo noin 900 000 euroa.
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Sata korttelitoivetta ja pikakassat Jätkäsaaressa
Helsingin Jätkäsaaren asukkaat saivat Alepan elokuussa, vielä
keskeneräiseen ympäristöön rakennustyömaiden puristukseen.
Myymälässä pilotoidaan S-marketeista tuttuja pikakassoja
pienmyymäläympäristössä. Sisätiloihin on sijoitettu myös
S-ryhmän uuden yhteistyön mukainen Nosto-automaatti.

Stadilaisen Alepa-ketjun urbaanein edustaja sijainteineen,
pikakassoineen ja 24/7 -aukioloaikoineen tarjosi asiakkailleen jo avauspäivänä 100 korttelitoivetta. Ennakkokyselyiden pohjalta kirjatuissa toiveissa korostuivat luomu ja
erikoisruokavaliot.
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MEIDÄN
Tervemenoa Nostoksille!

Paparazzi

S-ryhmä ilmoitti elokuussa vaihtavansa toimipaikkojensa
kaikki nykyiset Otto-automaatit Nosto-käteisautomaateiksi.
HOK-Elannon alueella ensimmäiset Nostot asennettiin 20.9.
S-marketteihin Lassilassa, Sokos Helsingissä ja Bulevardilla
sekä Alepaan Malminkartanossa. Alku- ja loppukesän aikana
Nostoa pilotoitiin viemällä käteisnostomahdollisuus aivan
uusiin kohteisiin Jollaksen, Kivistön ja Jätkäsaaren Alepoihin.
– Jokaisen poistuvan Otto-automaatin tilalle tulee uusi
Nosto-käteisautomaatti. Myös uusia automaatteja avataan vielä tämän vuoden puolella uusiin sijainteihin. Uusia
automaatteja sijoitetaan uusiin kohteisiin myös ensi vuonna,
kun sopivia kohteita on saatu kartoitettua, Nosto-projektista
vastaava Alepa-ryhmäpäällikkö Marko Lumppio kertoo.
Käteinen on S-ryhmän asiakkaille edelleen erittäin tärkeää,
sillä yli joka kolmas S-ryhmän marketkaupan ostotapahtumista tehdään edelleen käteisellä. Asiakkaat ovat olleet
innoissaan erityisesti mahdollisuudesta nostaa myös 10 euron
seteleitä.
– Käteisautomaatteja tarvitaan – esimerkiksi Kivistöön
elokuussa avattu uusi automaatti on ainoa käteisautomaatti
viiden kilometrin säteellä, Lumppio toteaa.
HOK-Elannon alueella automaattien vaihto on ohi lokakuun loppuun mennessä. Kaikki S-ryhmän toimipaikoissa
sijainneet Otto-automaatit on vaihdettu Nosto-käteisautomaateiksi ensi keväänä.

Backaksen
remontoidun kartanon avajaisia vietettiin 6. syyskuuta. HOK-Elannon omistaman ja peruskorjaaman kartanon
ravintolatoimintaa pyörittää Kuninkaan Erä -niminen yritys, joka pitää kunnia-asianaan hankkia tarjolla olevien ruokien
raaka-aineet luonnosta, eri puolilta Suomea, pääasiassa itse keräten, poimien, kasvattaen, kalastaen ja metsästäen.
Avajaisvieraille tarjottiin herkullisten pöydän antimien lisäksi Vesa-Matti Loirin koskettava esitys.
HOK-Elannon tervehdyksen toi varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

Hyvinkäälle uusi S-market
HOK-Elanto osti kesäkuussa Hyvinkään Uudenmaankatu
106:ssa sijaitsevan liikekiinteistön. Tilat ja tiloissa harjoitettava kauppaliiketoiminta siirtyivät HOK-Elannolle syyskuun
puolivälissä.
Uudenmaankatu 106 liikekiinteistössä toimi M-market, joka
remontoidaan syksyn aikana palvelutorilla ja monipuolisella
bakeryllä varustetuksi täyden palvelun S-marketiksi. Kaikki
työntekijät siirtyvät HOK-Elannon palvelukseen vanhoina
työntekijöinä. S-market aukeaa perusteellisen remontin
jälkeen loppuvuodesta 2017.
HOK-Elannolla on Hyvinkäällä ennestään Prisma, S-market
ja kaksi Alepa-myymälää. Uusi S-market tukee verkostoa,
ja paikkaa samalla verkostossa eteläisen Hyvinkään alueella
olevaa aukkoa.
– Ostimme hyvän liikepaikan, joka täydentää erinomaisesti
verkostoamme. Samalla varmistamme kaupan palveluiden
jatkumisen alueella, HOK-Elannon johtava liikepaikkapäällikkö Juha Eronen toteaa.
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ABC Hyvinkää suljettuna toistaiseksi
ABC Hyvinkään tulipalo 22.9. vastaisena yönä sai alkunsa
räjähdysmäisesti syttyneestä rasvakeittimestä. Palon alkaessa
huoltoaseman henkilökunta evakuoi tiloissa olleet noin kaksikymmentä asiakasta. Henkilökunnan aloitteellisen ja ripeän
toiminnan vuoksi tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tulipalo vaurioitti mittavasti kiinteistön kattorakenteita. Palon aiheuttamien tuhojen tarkempi tutkinta on vielä
kesken.

Ravintoloiden elämyspäiviä
vietettiin syyskuun alkupuoliskolla. Eri puolilla
HOK-Elannon ravintoloita oli eri teemoja viinijoogasta
burleskikouluun ja tastingeista mindfullnessiin. Kuvissa
flairtending-koulu Miika Mehtiön johdolla Vennissä ja
syysgrillausta Casa Largon edustalla. Kuvat Iiro Isoaho.
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Paparazzi

ALEPA

ABC

Marita Peltonen on nimitetty Alepa Leinelän myymäläpäälliköksi.
Marita on aiemmin toiminut Alepa Keravan myymäläpäällikkönä.

Marko Pärepalo on nimitetty kenttäpäälliköksi päävastuualueenaan asemanhoidon toteutus ja liikepaikkaprojektit. Marko on
aiemmin toiminut HOK-Elannon ABC-ketjussa asemanhoitajana.
Lotta Hoffrén on nimitetty kenttäpäälliköksi päävastuualueenaan
asiakaspalauteprosessin toteutus ja sisäinen tiedottaminen. Lotta on
aiemmin toiminut HOK-Elannon ABC-ketjussa palveluvastaavana.
Marko Lahikainen on nimitetty myyntipäälliköksi päävastuualueenaan B2C/B2B myynnin kasvattaminen ja jälleenmyyjät. Marko on
aiemmin toiminut mm. yrittäjänä sekä HOK-Elannossa yritysmyyntipäällikkönä.
Anu Tuovinen on nimitetty ABC Deli Käpylän liikennemyymäläpäälliköksi. Anu palaa perhevapailta oltuaan aiemmin mm. ABC
Deli Vuosaaren liikennemyymäläpäällikkönä.

S-MARKET

Belge täytti 15 vuotta
Rippikouluikään ehtinyt ravintola Belge
Helsingin Kluuvissa juhli synttäreitään
”työn merkeissä”, iloa ja hyvää mieltä tarjoillen..

Piritta Heiskanen on nimitetty S-market Vehkojan marketpäälliköksi. Piritta on aiemmin toiminut S-market Klaukkalan market
päällikkönä.
Maria Sjöström on nimitetty S-market Klaukkalan marketpäälliköksi. Maria on aiemmin toiminut S-market Tullinpuomin marketpäällikkönä.
Janne Kihlman on nimitetty S-market Tullinpuomin marketpääl
liköksi. Janne on aiemmin toiminut S-market Martinlaakson
marketpäällikkönä.
Jari Mård on nimtetty S-market Martinlaakson marketpäälliköksi.
Jari on aiemmin toiminut S-market Lähderannan marketpäällikkönä.
Timo Vasankari on nimitetty S-market Lähderannan marketpäälliköksi. Timo on aiemmin toiminut S-market Itäkeskuksen marketpäällikkönä.
Indrek Merilaid on nimitetty S-market Itäkeskuksen marketpäälliköksi. Indrek on aiemmin toiminut S-market Niittykummun marketpäällikkönä.
Meri-Johanna Merilaid on nimitetty S-market Niittykummun
marketpäälliköksi. Meri-Johanna on aiemmin toiminut S-market
Haukilahden vt-marketpäällikkönä.
Petri Palomaa on nimitetty S-market Torpparinmäen marketpäälliköksi, kyseessä on äitiysloman sijaisuus. Petri on aiemmin
toiminut S-market Malminmäen vt-marketpäällikkönä.
Miikka Salo on nimitetty S-market Meri-Rastilan marketpääl
liköksi. Miikka on aiemmin toiminut S-market Vuosaaren
vt-marketpäällikkönä.

RAVINTOLATOIMIALA
Aleksi Juutinen on nimitetty syyskuussa avattavan William K.
Olarin ravintolapäälliköksi. Aleksi on aiemmin toiminut Ølhus
Københavnin ravintolapäällikkönä.
Julia Valtavaara on nimitetty Ølhus Københavnin vt. ravintolapäälliköksi. Jutta on toiminut aiemmin vuoropäällikkönä Ølhus
Københavnissa.
Timo-Pekka Hill on nimitetty Oluthuone Angleterren ravintolapäälliköksi. Timo-Pekka on aiemmin toiminut ravintolapäällikkönä
William K. Tennispalatsissa.
Ville Lahti on nimitetty William K. Tennispalatsin vt. ravintolapäälliköksi. Ville on aiemmin toiminut vt. ravintolapäällikkönä
Oluthuone Kuikassa.
Ilari Laitinen on nimitetty Oluthuone Sailor’sin ravintolapäälliköksi. Ilari on aiemmin toiminut vuoropäällikkönä Oluthuone
Rotterdamissa.

KONTTORI
Terhi Arminen on nimitetty Liikepaikkapalveluiden yhteyspäälliköksi. Terhi on työskennellyt pitkään Stockmannilla monipuolisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tavarataloprojektien
sekä ketjumarkkinoinnin parissa. Viimeksi hän on työskennellyt
Arkkitehdit Soini & Horto Oy:ssä myymäläsuunnittelijana.

Konttorin työvirepäivässä oli jokaiselle jotain.
Tarjolla oli esimerkiksi kehonkoostumusmittausta, Fustraa,
työajanhallinnan oppeja ja väliaikajumppaa.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 26.9 mennessä
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HOK-ELANNOLLE UUSI
JOHTORYHMÄ 1.1.2018
Toimitusjohtajana aloittaa vuoden 2018 alussa Veli-Matti
Liimatainen, kun nykyinen toimitusjohtaja Matti Niemi jää eläkkeelle. Liimatainen on toiminut HOK-Elannon varatoimitusjohtajana vuodesta 2012.
Market- ja tavaratalokaupasta sekä hautaus- ja lakipalveluista
vastaavaksi toimialajohtajaksi on nimitetty Kimmo Nikula.
Stockmann Herkku -liiketoiminta kuuluu kaupan toteutuessa
myös Nikulan vastuualueeseen. Nikula vastaa myös tukitoimintoja tuottavasta marketohjauksesta. Aiemmin Nikula on
toiminut HOK-Elannon Alepa- ja S-market -ketjujen ketjunjohtajana.

ollut mahdollisuus jäädä eläkkeelle tämän vuoden lopussa,
mutta Liimataisen pyynnöstä hän jatkaa toimessaan perehdyttäen seuraajansa uusiin tehtäviin ja toimii loppuvuoden 2018
ajan mentorina Puolanteelle. Puolanne on toiminut aiemmin
HOK-Elannon Sokos ja Emotion ketjujen ketjunjohtajana.
Henkilöstöjohtajana jatkaa Antero Levänen, suunnittelujohtajana Juha Ilvonen, talousjohtajana Laura Oja ja kiinteistö
johtajana Jyrki Karjalainen.
Lisäksi konsernin johtoryhmään on nimitetty viestintä- ja
markkinointijohtajaksi Tuomas Ahola.

Prismasta, Kodin Terrasta, ABC:sta ja verkkokaupasta vastaavaksi toimialajohtajaksi on nimitetty Lassi Juntunen. Myös
digitaalisuuteen liittyvät kehityshankkeet kuuluvat Juntusen
vastuualueeseen. Juntunen on aiemmin toiminut HOK-Elannon
Prisma-ketjun ketjunjohtajana.

Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaavana johtajana
jatkaa Pirjo Tarkkanen.

Ravintolatoimialan toimialajohtajana jatkaa Jouko Heinonen
elokuuhun 2018. Uutena ravintolatoimialan toimialajohtajana
aloittaa elokuussa 2018 Henriikka Puolanne. Heinosella olisi

Uusi organisaatio astuu voimaan lopullisessa muodossaan
1.1.2018, mutta osa vastuista siirtyy jo syksyn aikana erillisen
aikataulun mukaan uuteen rakenteeseen.

Markku Kuusinen on nimitetty kehitysjohtajaksi toimitus
johtajan erityisprojekteihin 1.1.2018 alkaen.

Lassi Juntunen

Kimmo Nikula

Prisma, Kodin Terra,
ABC ja verkkokauppa

Jouko Heinonen

ravintolat 1.8.2018 asti

Henriikka Puolanne

market- ja tavaratalokauppa,
hautaus- ja lakipalvelu

ravintolat 1.8.2018 alkaen

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja

Antero Levänen

Laura Oja

henkilöstö

talous

Juha Ilvonen
suunnittelu

Jyrki Karjalainen
kiinteistöt

Tuomas Ahola

markkinointi ja viestintä

