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Vellun joulutervehdys			

Osuuskaupan tehtävä on etujen ja palvelujen tuottaminen asiakasomistajille ja heidän reilu palkitsemisensa sen mukaan, paljonko he palveluita käyttävät.
Tätä merkityksellistä työtä asiakkaiden hyvinvoinnin
varmistamiseksi ja arjen helpottamiseksi me teemme yhdessä vuoden jokaisena päivänä.
Osuustoiminnan ydintä on yhdessä tekeminen.
HOK-Elanto tekee tärkeää yhteistyötä monenlaisten tahojen kanssa myös varsinaisen liiketoiminnan
ulkopuolella.

Tänä vuonna päivitetty strategia tuo uuden vuoden
myötä tullessaan monenlaista uutta: ilahtunutta asiakasta tavoitellaan hyvällä työfiiliksellä, johtamisella,
uusilla palveluilla, myymälöiden ja ravintoloiden uudistuksilla ja kokonaan uusien avauksilla. Viestintäkin
uudistuu, kun saamme alkuvuoden aikana kaikki
hok-elantolaiset vuorovaikutteisen Workplace-kanavan piiriin. Merkkipäiviäkin on taas tiedossa: Helsingin Osuuskauppa perustettiin 100 vuotta sitten ja
ikinuori Alepa-ketjumme täyttää pyöreät 40 vuotta.
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Omistajapalvelut – kavereiden kesken OMPA

Lahjoitamme elintarvikkeita yli 80 ruoka-apua tarjoavalle järjestölle ja toimijalle. Lahjoitimme Helsingin
Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnalle 100 000
euroa vuodeksi 2018. Rahalla palkattiin kaksi uravalmentajaa auttamaan sata syrjäytymisuhan alla
olevaa nuorta kiinni elämään ja parempaan tulevaisuuteen. Tulevien kahden vuoden ajan HOK-Elanto
tukee Suomen Punaisen Ristin InAction-toimintaa,
jolla tarjotaan ensiaputaitojen verkkokurssi kaikille
toimialueemme kahdeksasluokkalaisille nuorille ja
lisäksi ensiaputaitojen lähiopetuspäivä vuodessa
sadalle kasiluokalle. Olemme mukana myös Hyvä
Joulumieli -keräyksessä.

Rutistusta tarvitaan vielä, että saadaan varmistettua
asiakkaille parhaat mahdolliset joulut ja uudet vuodet. Mutta tärkeää on myös se, että jokainen meistä
muistaa juhlasesongin tiimellyksessä ottaa aikaa
itselleen, levätä ja rentoutua.

Meillä on työntäyteinen vuosi takana, paljon on taas
tapahtunut! Kuluvan syksyn näkyvin tapaus taisi olla
Food Market Herkun avaus. Pienemmän mittakaavan
muutoksia oli toimipaikkoverkostossa useita – eivät
ehkä yhtä näyttäviä, mutta naapurustonsa asukkaille
ja tietysti meille hok-elantolaisille aina aivan erityisen merkittäviä.

Lämmin kiitos Sinulle panoksestasi yhteisen onnistumisemme eteen ja oikein hyvää joulua ja uutta
vuotta!

Veli-Matti Liimatainen
toimitusjohtaja
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”Kavereiden kesken”

OMPA
Omistajapalvelut – ”kavereiden kesken” OMPA - on noin sadan asiantuntijan ketju, joka toimii kaikissa
HOK-Elannon Prismoissa, Sokos Helsingissä ja Helsingin ja Tapiolan Herkkujen yhteydessä.
Ketju syntyi keväällä 2017, kun omistajapalvelut irrotettiin Prismojen infopisteistä.

Rea Katz valmistui
Finanssialan
merkonomiksi 12.
joulukuuta.
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Toimipisteitä on siis kaikkiaan 15. Omistajapalveluiden
pakettiin kuuluvat kaikki asiakasomistajuuteen liittyvät
palvelut (jäsenyys, edut, Bonus…) ja S-Pankin peruspalvelut, joiden myynti on kasvanut viime vuodesta komeat 30
prosenttia.

Asiakkaan tarve keskiössä
Rea Katz siirtyi 1,5 vuotta sitten perustettuun Prisma Itäkeskuksen Omistajapalveluun Prisman infosta.
– Nautin aivan suunnattomasti tästä uudesta työstäni. On
upeata saada keskittyä peruspankkipalveluihin ja asiakasomistajien asioihin.
Erityisesti pankkipalvelut kiinnostavat Reaa, joka sai Finanssialan merkonomin tutkintotodistuksen 12. joulukuuta.
ViP onnittelee uunituoreesta todistuksesta!
– Säästötilit, asp-tilit, vakuudettomat lainat, debit- ja
credit-kortit, verkkopankkitunnukset, Rea luettelee
suosikkipalveluitaan.
– S-mobiilin ja verkkopankin käyttöä neuvotaan asiakkaille myös melko usein. Säästämisen ja sijoittamisen kysymykset ohjataan
S-Pankin asiantuntijoille, me voimme
kertoa niistä vain yleistietoa, toteaa
Rea, joka valittiin kuukauden myyjäksi
heinäkuussa.
– Parasta tässä työssä on asiakkaan kokonaiskuvan hahmottaminen ja juuri hänelle parhaiden palveluiden löytäminen. Kivointa on, kun
kaikki menee alusta asti putkeen ja
osaan kertoa asiakkaalle vaihtoehtoja, joita hän ei ollut osannut
ajatellakaan. Siitä tulee tosi hyvä
mieli.
Finanssiala kiinnostaa tuoretta
merkonomia ja urasuunnitelmissa
saattaa kuulua myös S-Pankki.
– Totta kai kiinnostaa, mutta
tykkään työstäni tosi paljon, ja

viihdyn täällä niin hyvin, etten oikein tiedä raskisinko vaihtaa
täältä pois!

Omistajapalvelut Sokos Helsinki on ketjun tuorein tulokas
Uusin tulokas on Omistajapalvelu Sokos Helsinki, joka liitettiin ketjuun syyskuussa 2018. Sokoksen Omistajapalvelun
tiiminvetäjä on Markku Hyvönen, pitkän linjan hok-elantolainen, vaikkakin nykypestissään melko tuore.
– Kesällä tulee 20 vuotta siitä, kun aloitin Vallilan S-marketissa. Täällä aloitin vuosi sitten lokakuussa, ensin palveluneuvojana ja syksystä lähtien tiiminvetäjänä, Markku kertoo.
Uuteen uravaiheeseen liittyy syksyllä alkanut, noin vuoden
kestävä Finanssialan ammattitutkinto (Fiat). Pitkän osuuskauppauran ansiosta Markulla väitetään olevan asiakasomistajuuteen liittyvät asiat lähes dna:ssa.
– Ovathan nämä palvelut toki tuttuja. Uusia jäseniä liittyy
päivittäin, heille avataan tili ja tilataan kortti ja mahdolliset
rinnakkaiskortit ja verkkopalvelut. Joku muuttaa pääkaupunkiseudulle ja vaihtaa aiemman osuuskaupan jäsenyytensä HOK-Elantoon saadakseen oman alueen edut. Viikoittain
joku saattaa erotakin ja tilejä ja kortteja lopetetaan tietysti
myös kuolemantapauksissa.
Sokos Helsingin Omistajapalvelussa käy noin 250-300 asiakasta päivässä. Vilkkaimpia päiviä ovat maanantait ja kuun
10. päivät eli Bonuksen maksupäivät.
– Edelleen on ihmisiä, jotka eivät halua kortteja, vaan
nostavat Bonuksen tililtä täällä meillä. Viikonloppuisin on
rauhallisempaa, silloin tyypillisiä asiakkaita ovat esimerkiksi
vanhemmat ja alaikäiset lapset, jotka avaavat lapselle tilin.
Kasvotusten tapahtuvan asiakaspalvelun lisäksi settiin
kuuluvat nk. huolenpitosoitot, joita soitetaan uusille asiakasomistajille parin kuukauden kuluttua jäseneksi liittymisestä.
– Niillä halutaan vahvistaa asiakassuhdetta ja varmistaa,
että esimerkiksi edut ja Bonus ovat uudelle jäsenelle tuttuja ja toivottavasti jo käytössä, Markku kuvailee.

Monipuolisia osaajia
Anja Leskinen on uusi S-Etukortin puolestapuhuja, joka

Anja Leskinen
vaihtoi Herkusta
Omistajapalveluihin.

Markku Hyvönen on
pitkän linjan
hok-elantolainen,
mutta tuore
tiiminvetäjä.

vaihtoi Helsingin keskustan Herkusta Malmin ja Tikkurilan
Omistajapalveluihin.
– Viimeiset kaksi vuotta olin Stockan Herkussa, sitä
ennen Stockan pääkonttorissa hoitamassa muun muassa
ostolaskuja ja ulkomaanyhteyksiä, sitä ennen lentokentän
myymälöissä. Alkoi tuntua, että olin ollut kaupan puolella
tarpeeksi kauan ja hommat alkoivat olla niin tuttuja, että oli
aika löytää vaihtelua ja oppia uutta. Pidän asiakaspalvelusta
ja haluan kehittyä hyväksi osaajaksi uudessa työssäni, Anja
kertoo.
Asiakkaat tarvitsevat Malmilla ja Tikkurilassa yleisimmin
peruspankkipalveluita – nostoja ja panoja.
– Asiakaskunta on erilainen kuin vaikkapa
Helsingin keskustassa. On monia, jotka eivät
halua käyttää pankki- tai luottokorttia. Ulkomaalaisia on paljon, heidän neuvomisensa
vaatii usein kielitaitoa ja aika paljon aikaa.
Omistajapalvelu saa myyntipalkkion myymistään S-Pankin palveluista. Palkkio tulee
aina koko tiimille. Toisaalta, huippusuorituksia saa ”ilmiantaa” esimiehille, mikä saattaa
johtaa pieneen erityishuomioimiseen.
– Malmin supermyyjät ovat Heta ja Ali.
Itse pidän ehkä eniten perusasiakaspalvelusta ja Visa-kortin myymisestä. Henki on
hyvä ja kannustava, olen viihtynyt täällä tosi
hyvin. Ja vaikka tämän työn jo periaatteessa
osaakin, aina löytyy uutta opittavaa, Anja
hehkuttaa.
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HOK-Elannon muita yhteistyötahoja
vuonna 2019 ovat ainakin
Ateneum, Helsingin Juhlaviikot ja
Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki

Vamos! kantaa hedelmää hyvinvointina
HOK-Elannon 100 000 euron lahjoitus Helsingin diakonissalaitoksen Vamos! -työlle on tuottanut upeita tuloksia.
Lahjoituksen tavoitteena oli tarjota uravalmennusta sadalle
nuorelle, jotka ovat kaikki nyt jo aloittaneet tai jo päättäneet
valmennuksen. Uravalmennuksen päättäneissä on laajalla
ammattien kirjolla palkkatöihin, opiskelemaan ja työkokeiluihin päässeitä.
Kaiken kaikkiaan 61% valmennuksen päättäneistä työllistyi tai aloitti opinnot ja 84 % nuorista koki elämänsä muuttuneen parempaan suuntaan ohjelman aikana!
Lahjoituksen avulla saadaan yli 200 000 euroa julkisen
talouden säästöjä seuraavan viiden vuoden aikana ja jopa
3,5 miljoonaa euroa kansantulovaikutusta, 40 vuoden
työuran mukaan laskettuna.

Koululaisten oma yhteiskunta
TAT-yrityskylä Vanhankaupunginkoskella on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan
saaden ”palkkaa” tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii
vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista
yhteiskuntaa.
Viime keväänä Yrityskylän Alepassa työskenteli hieman
yli 200 oppilasta. Yrityskylässä vieraili yli 4000 oppilasta
kevätlukukaudella ja heistä varmasti lähes kaikki vierailivat
Alepassa. Tänä syksynä remontoiduissa tiloissa aloitettiin
23. lokakuuta uusi kolmivuotiskausi, ja syyslukukaudella Yrityskylässä tulee vierailemaan 3000 oppilasta joista Alepassa tulee työskentelemään arviolta 140.

YHTEISTÄ HYVÄÄ
Hyvät tyypit toimii!
HOK-Elanto tukee kahden vuoden ajan Suomen Punaisen
Ristin InAction! -toimintaa. HOK-Elannon tuella tarjotaan
hätäensiapukoulutusta 12 000 kahdeksasluokkalaiselle. Sata
kasiluokkaa vuodessa eli arviolta 3000 nuorta saa päivän
mittaisen lähikoulutuksen. Kaikille tarjotaan pelillinen noin
kahden tunnin verkkokurssi.
Yläkoululaisen elämässä tapahtuu paljon. Kavereiden ja
harrastusten parissa vietetään entistä enemmän aikaa,
monet hankkivat mopokortin ja joillakin myös alkoholi astuu
mukaan kuvioihin. Nuorille sattuu myös paljon tapaturmia,
ja itsenäistyvillä nuorilla vanhemmat ovat entistä harvemmin mukana auttamassa.

Tärkeitä taitoja
InAction! -hätäensiapukurssi kouluttaa nuoria ensiavun
osaajiksi ja tapaturmien ehkäisijöiksi. Koulun kautta tarjottu
koulutus mahdollistaa kaikkien vuosiluokan nuorten osallistumisen taustoista riippumatta. Suomen Punainen Risti
selvitti, kokevatko nuoret ensiapuopetuksen tarpeelliseksi
ja miten kouluissa opetetaan ensiapua. Yli 90% nuorista oli
sitä mieltä, että ensiaputaidot ovat tärkeitä ja että niitä olisi
hyvä opettaa myös koulussa.
Ensiapuopetus kuuluu yläkoulujen opetussuunnitelmaan, mutta kaikissa kouluissa ei ole sopivia välineitä tai
osaamista sen opettamiseen. Punaisen Ristin selvityksen
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mukaan nuoret kokevat, ettei heillä ole rohkeutta tai
taitoja toimia äkillisissä ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa. Perustaidot hätäensiavusta ja rohkeus toimia hädän
hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että
koko yhteiskunnassa.
InAction! -kurssin slogan on osuvasti ”Hyvät tyypit toimii”.

Pelillistä ja innostavaa
Lyhyempi kahden tunnin verkkokoulutus tarjotaan kaikille kahdeksasluokille ja pidempi kuuden tunnin koulutus
sadalle luokalle vuodessa. Kahden tunnin verkkokoulutus
antaa tietoiskujen, videoiden, kuvien ja niihin liittyvien
kysymysten kautta perustiedot hätäensiavusta ja tavallisimmista ensiaputilanteista. Kuuden tunnin koulutuksen
oppilaat aloittavat samalla verkkokoulutuksella, mutta
osallistuvat sen lisäksi neljän tunnin ensiapupeliin, jossa
he liikkuvat ympäri koulua ja selvittävät nuorille tavallisiin
ensiaputilanteisiin liittyviä tehtäviä. Tilanteiden harjoittelu
etukäteen antaa rohkeutta toimia.
Molemmat koulutukset on suunniteltu verkossa toimivalle pelialustalle, mikä tekee ensiavun opettelusta pelillistä,
innostavaa ja rentoa pienryhmissä harjoittelua. Kun uutta
opetetaan muuten kuin pulpeteissa istumalla, päästetään oppilaiden luovuus irti ja lisätään mukaan leikkimielinen kilpailu,
henkeä pelastavat taidot opitaan melkein huomaamatta.

Vieläkö tätä voi syödä?
HOK-Elanto ja Helsingin nuorisoasiainkeskus loivat yhdessä muutama vuosi sitten niin kutsutun Nuta-keittiökonseptin nuorisotaloille. Lähellä nuorisotaloa sijaitseva myymälä
lahjoittaa nuorisotaloille ruokaa, jonka viimeinen käyttöpäivä on lähellä. Nuorisotalolla toimivat lapset ja nuoret
kokkaavat elintarvikkeista aikuisen ohjaamina erilaisia
aterioita ja välipaloja.
Toiminta opettaa nuoria hyödyntämään sattumanvaraisia
raaka-aineita sekä tunnistamaan, milloin elintarvike on vielä
sopiva nautittavaksi. Nuta-keittiökonseptia käyttää jo parikymmentä nuorisotaloa eri puolilla Helsinkiä ja Espoota.

Valmennusta kesätyöhakuun
Miten haen kesätöitä, miten kerron itsestäni työnhaussa?
Mitä työhaastattelussa tapahtuu ja mitä nuorelta työntekijältä odotetaan? Tällaisia kysymyksiä puidaan HOK-Elannon
ja Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden järjestämillä
Ansio-kursseilla. Ne ovat osallistujille ilmaisia ja sisältävät
kaksi kurssikertaa sekä 12 tuntia käytännön harjoittelua
HOK-Elannon toimipaikoissa.
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Kyllä Tytti tietää…

TYÖYHTEISÖTUTKIMUKSESSA
MYÖS ASIAKASNÄKÖKULMA

toimipaikkojen tiedonkulusta ja toiminnan tehokkuudesta
ovat laskeneet.

Tulosten hyödyntäminen
Kokonaisuutena voidaan siis todeta, että HOK-Elannon henkilöstön tyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla
Suomen yleisnormiin verrattuna. Tulee kuitenkin muistaa,
että kokonaisuus muodostuu noin 300 toimipaikan ja
5000 vastaajan antamista palautteista, joten yksittäisten työyhteisöjen välillä myös työtyytyväisyys vaihtelee
melkoisesti.
Nyt on kuitenkin aika lähteä avoimin ja rohkein mielin

Tämän vuoden tutkimustiedot kerättiin henkilöstöltä 10.–
30.9.2018 välisenä aikana. Peruskysymykset olivat muutoin
samat kuin edellisenä vuotena, mutta nyt olemme halunneet nostaa asiakasnäkökulmaa vahvemmin esille ja siihen
liittyen otimme mukaan viisi asiakastyöskentelyyn liittyvää
lisäkysymystä. Yli 94 prosenttia henkilöstöstä vastasi tämän
vuoden kyselyyn, joten kokonaistuloksia voidaan pitää erittäin luotettavina.

Muutokset näkyvät tuloksissa
Vuonna 2018 HOK-Elannon johdossa ja organisaatiorakenteessa on tapahtunut muutoksia ja niistä varmaan merkittävin on uusi Food Market Herkku -ketju, jonka henkilöstö
siirtyi Stockmannilta meille vuoden vaihteessa. Vuosi on
ollut melkoista muutoksen ja uuden rakentamisen aikaa tämän ketjun henkilöstölle ja se näkyy ymmärrettävästi myös
henkilöstötutkimuksen tuloksissa.
HOK-Elannon vanhan verkoston TYT-indeksi parani
edellisestä vuodesta 0,2 pistettä ja oli nyt 73,1. Herkku-ketjun henkilöstön antamat palautteet olivat muuta organisaatiota kriittisempiä ja tämä näkyy 0,3 pisteen laskuna
koko HOK-Elannon TYT-indeksissä 72,6 (vanha verkosto +
Herkku-ketju). HOK-Elannon kokonaistulos on kaikilla tutkimuksen keskeisillä osa-aluilla erittäin korkea. Ainoastaan
työmotivaatiotekijöiden osalta jäämme Suomen yleisnormin
tasolle, muutoin HOK-Elannon tulokset ovat merkitsevästi
suomalaisia työpaikkoja paremmalla tasolla.
HOK-Elannon kokonaisindeksi asettuu TYT-luokituksessa
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tasolle AA+, Hyvä+ ja on 6,0 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella. Vuoden 2018 organisaatiorakenteen muutokset näkyvät kautta linjan myös alaindekseissä. Sitoutumis-, Johtamis- ja
Omistautuneisuusindeksit ovat pysyneet suunnilleen samalla
tasolla kuin vuosi sitten. Suorituskyvyn ja Esimiestyön indeksit
ovat hieman laskeneet. Myös Eettisen indeksin kohdalla on
nähtävissä lievää laskusuuntaa. Kaikki indeksit ovat edelleen
ulkoiseen vertailuaineistoon nähden erittäin korkealla tasolla.
Kokonaistyytyväisyyttä nostavina asiakokonaisuuksina
nousevat esiin erityisesti yritystasoiset johtamis- ja toimintakulttuuri sekä HOK-Elannon työnantajakuva. Tulevaisuuden näkymien valoisuus, huhujen vähäisyys sekä
henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu asettuvat erittäin
merkittävästi tavanomaista paremmalle tasolle.
Suhteellisesti heikommin toimivien asiakokonaisuuksien
joukkoon jää työmotivaatio, joka asettuu Suomen yleisnormin tuntumaan. Erityisesti oman työn haastavuus ja mielenkiintoisuus, kokemus työn tärkeydestä sekä työn hyödyllisyydestä yrityksen kannalta jäävät suhteellisesti heikommin
toimivien asioiden joukkoon.
Merkittävien parannus edellisvuodesta on tapahtunut
kokemuksissa siitä, että henkilöstöä kuunnellaan päätöksiä
tehtäessä. Myös luottamus ylimmän johdon kykyyn tehdä
oikeita päätöksiä on selvästi noussut.
Aikaisempaa kriittisemmin on suhtauduttu toimipaikoissa tapahtuvan perehdyttämisen riittävyyteen, yksiköiden
vastuualueiden selkeyteen päätöksenteossa sekä omassa
työssä tarvittavien tietojen saatavuuteen. Myös arviot

Kehittämisterveisin!
Antero Levänen
henkilöstöjohtaja

Ketju		2017		
2018
Alepa		

Työyhteisötutkimuksen tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä omaan työhön ja
työpaikkaan liittyen, kuvata tärkeimmät kehityssuunnat ja muutokset edellisiin tutkimuksiin verrattuna sekä antaa
kokonaiskuva eri toimipaikkojen tilanteesta.

kehittämään omaa työyhteisöämme entistä paremmaksi
työpaikaksi. Toivon, että kaikissa toimipaikkakohtaisissa
keskusteluissa uskalletaan nostaa esille myös epäkohtia,
vaikka niistä keskusteleminen ei aina ole ihan helppoa.
Haluan kiittää koko HOK-Elannon henkilöstöä osallistumisesta tähän henkilöstökyselyyn ja erityisesti kiitän niistä
lukuisista avoimista kommenteista, joita voimme hyödyntää
tulevassa kehitystyössä.

Muutos +/-

74,9		

74,8		-0,1

S-market		

71,3		

72,1		+0,8

Prisma		

70,1		

71		+0,9

Sokos-Emotion		

76,2		

76,9		+0,7

Ravintolat		

73,7		

73,1		-0,6

Hautaus- ja Lakipalvelu		

82,3		

78,4		-3,9

Omistajapalvelut		

79,2		

78,9		-0,3

Konttori		

81		

79		-2,0

HOK-Elanto ilman Herkkua yhteensä		

72,9		

73,1		+0,2

Food Market Herkku				

64,1

HOK-Elanto yhteensä 		

72,6		-0,3

72,9		

TYÖSUOJELU ”VALMIUSTILASSA”
TYT-tulokset kiinnostavat myös työsuojeluorganisaatiota.
– Osallistumme pyydettäessä erilaisiin henkilöstön työhyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisuihin, mutta emme
tuppaudu aktiivisesti keskusteluihin, HOK-Elannon työsuojelupäällikkö Riku Heijari toteaa.
Työntekijä voi pyytää työsuojeluvaltuutetun tuekseen ja työnantajakin voi hakea tukea työsuojeluorganisaatiosta.
Myös esimiehillä on oma työsuojeluvaltuutettu. Tapaukset, joissa työsuojeluorganisaation puoleen on käännytty,
ovat yksittäisiä ja erittäin harvinaisia HOK-Elannossa.
– Se kertoo siitä, että prosessit ovat pääsääntöisesti kunnossa, eikä meitä koeta näissä tarpeelliseksi. Voi tietysti
myös olla niin, ettei meidän rooliamme kaikkialla tunneta. TYTtiin liittyviin keskusteluihin osallistumme pyydettäessä,
muihin työturvallisuus- tai työsuojeluasioihin puutumme myös oma-aloitteisesti ja aina pyydettäessä.
Haluamme olla tukena ja apuna kaikille, Heijari painottaa.
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KUVAUS-

KLINIKKA
Hyvä kuva kertoo enemmän kuin 1000 huonoa.

Teknisesti paras kamera on se, joka kuvaushetkellä on
mukana - siis kännykkä. Kuvaamiseen ole käytännössä ole
enää lainkaan kynnystä, ja puhutaan yleisestä kuvien tason
laskusta sekä huomioarvon vähenemisestä. Kuvaamisen
megatrendeille me emme voi mitään, mutta meidän ei silti
tulisi lakata välittämästä kuviemme laadusta.
Laadukas kuva on paitsi taltioijansa ylpeydenaihe ja
tykkäysmagneetti, myös selkeää viestintää, jota tarvitaan

työelämässä. Digitaaliset työkalut ovat entistä visuaalisempia, ja töissä käytettävien kuvien tulisi olla samalla tavalla
mietittyjä kokonaisuuksia kuin kirjoittamamme sähköpostit,
muistiot ja saatteet.
Harva haluaa investoida kuvaamisen opettelemiseen aikaa,
joten tässä jutussa listataan muutamia vinkkejä, jotka voi
ottaa käyttöön harjoittelematta sekuntiakaan, tutustumatta
valokuvauksen teoriaan tai kameran sielunelämään!

1. Puhdista kameran linssi
Pyyhkäise puhelimesi linssiä vaikka paidanhihaan tai kaulaliinaan. Kuvasi laatu paranee saman tien!

Duunissa meillä:

VERKKOKAUPAN ASIANTUNTIJA
Mira Lahti
Työpisteeni ja tehtäväni
Sokos Helsinki, verkkokauppa, toimin tiimivetäjän kakkosmiehenä.
Mitä tehtäviä päivääsi kuuluu?
Verkkokaupan tilauksiin liittyviä tehtäviä. Keräämme
tuotteet Helsingin tavaratalosta, jonka jälkeen tuotteet
lajitellaan ja pakataan asiakkaille. Käsittelemme myös
palautukset sekä reklamaatiot. Asiakaspalvelu hoitaa kontaktit asiakkaisiin, ja teemme päivittäin tiivistä yhteistyötä
heidän kanssaan.
Miten olet tullut HOK-Elantoon?
Pääsin tänne harjoitteluun opiskeluideni ohella. Olen työskennellyt vuosia visualistina ja halusin kehittää ammattitaitoani markkinointiviestinnän opinnoilla.
Parasta työssäsi?
Kivat työkaverit! Meillä on tosi hyvä henki ja huippu tiimivetäjä.
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Haastavinta työssäsi?
Verkkokauppa on meille kaikille vielä uutta ja opettelua.
Yllätyksiä tulee vastaa päivittäin, mutta virheistä oppii! Ensi
vuoteen lähdetään jo aivan uudella asenteella.
Millaisia ominaisuuksia tehtävissäsi tarvitaan?
Huolellisuutta, stressinsietoa ja organisointikykyä. Etenkin
huolellisuutta, sillä pienikin virhe synnyttää helposti lumipalloefektin.
Kaikki luulevat, että työssäni…
Haetaan vain nopeasti tavarat ja pakataan laatikkoon. Oikeasti yksikin tilaus voi olla todella monivaiheinen.
Korvaamaton työvälineesi?
Tietotokone ja keräyslaite, ilman niitä olisi aika hankalaa
lähteä päivää aloittamaan.
Paras tapa viettää vapaita?
Perheen ja ystävien kanssa vietetyt päivät.

2. Ota kuva valon suunnasta
Kun ikkuna, lamppu, näyttö tai valomainos jää kohteesi
taakse, kuvattavasi jää yleensä tummaksi. Kuvaa valosta
päin tai sivuttain suhteessa valoon, älä valoa kohti.

3. Älä asemoi kohdettasi kiinni seinään
Asemoi kohteesi vähintään askeleen verran irti taustasta. Vältät rumat varjot seinällä eikä kohteesi näytä nurkkaan ahdistetulta. Pätee myös selfie-kuviin tai passikuva-tyylisiin otoksiin.

4. Ota pääasiassa vaakakuvia, etenkin ryhmistä
Kuvauskohteestasi vasemmalle ja oikealle on yleensä tila,
joka kertoo jotain kuvaushetkestä. Katossa ja lattiassa on harvemmin nähtävää, sama koskee kuvattavien jalkoja ja kenkiä.

5. Vältä salaman käyttöä viimeiseen asti
Kännykän salama pääsääntöisesti pilaa kuvan kuin kuvan,
joten se tulisi asettaa pois päältä.
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KUN
JOULU
TULEE
HERKKUUN
Linnut, poro ja olut tekevät
tuloaan joulupöydän
klassikkojen rinnalle

KOKO KAUPUNGIN HUULILLA
Liha- ja kalatiskien antimien maisteluun suunnitellun Bistron suosio räjähti heti käsiin.
- Kukaan ei varmasti osannut arvata
kuinka suosittu tästä tulee. Muutama
tunnin aukiolon jälkeen huomattiin,
että jaahas, mehän olemmekin ennemminkin ravintola! Ensimmäisen neljän
päivän aikana myimme noin tuhat
annosta, mikä on mille tahansa
ravintolalle paljon, kertoo Bistron
kokki Antti Räisänen.
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Vilkkaimpina aikoina tulijoita olisi
enemmän, kuin Bistrossa on paikkoja.
Bistron annoksista kovinta suosiota
nauttii kansainvälisestikin menestyneen keittiömestari Eero Vottosen
kanssa yhteistyössä suunniteltu kalakeitto. Annoksesta on tullut nopeasti
pienimuotoinen legenda, ja sitä myydään satoja litroja viikossa.

- Antaahan se omaa ilmettä, kun
paikka on aina täynnä. Se, että ravintola on täynnä, ei ole pelkästään
negatiivinen asia, sillä ihmiset hakeutuvat luontaisesti sinne, missä on vilinää.
Palautetta on tullut paljon, ja se on
ollut todella positiivista. Tuntuu, että
Bistro on oikeastaan koko Helsingin
huulilla, Räisänen hehkuttaa.

- Syksy on ollut yhtä positiivista muutosta! Paljon hienoja asioita tapahtunut
nopeassa aikataulussa, vanhasta Herkusta on kuoriutunut eurooppalainen
Food market. Ulkomailla näkee paljon
tämän tyyppisiä elementtejä vaikka
Galeries Lafayettessa tai KaDeWe:ssä,
mutta nyt niitä on meilläkin, kertoo
keskustan Food Market Herkun valmentaja Teuvo Koivisto.
Suomalainen joulupöytä on hyvin
perinteinen ja useimmille juhlapöydän
ruokalistaan kuuluu rosolli, silli, laatikot
ja kinkku. Kalan suosio on kokonaisuudessaan nousussa ja se näkyy myös
jouluruoissa. Kinkun tilalle ovat myös
nousseet linnut, esimerkiksi hanhi, ankka tai kalkkuna, ja erilaiset lihat kuten
kotimainen poro.
- Kaikkea ei tarvitse yrittää saada samaan kattaukseen – voi tehdä
vaikkapa erilaista ruokaa eri päivinä –
ensin perinteistä yhtenä ja uudempia

tai kevyempiä makuja toisena. Koko
palettia ei tarvitse laittaa uusiksi,
sillä esimerkiksi laatikot sopivat monenlaisten ruokien kanssa, Koivisto
neuvoo.
Viinien lisäksi ruokajuomaksi voi
täysin salonkikelpoisesti valita myös
olutta. Suomalaiset pienpanimot elävät

nousukautta, ja markkinoilla on lukuisia
oluita, jotka sopivat joulun makuihin,
sillien, laatikoiden ja kinkunkin kanssa.
- Hienoon kalapöytään, jossa on vaikka graavattua siikaa, lohta tai nieriää,
laittaisin kyllä samppanjaa - se on hieno tapa aloittaa joulun vietto, Koivisto
tunnelmoi.

PAAHDETTUA PORONKARETTA, KARAMELLISOITUA LANTTUA,
LANTTUPYRETTÄ JA PUNAVIINIKASTIKETTA.

SOKERISUOLATTUA LOHTA, TILLIMAJONEESIA,
RAPEAA MALLASLEIPÄÄ JA KIRJOLOHENMÄTIÄ

Paahdettu poronkare
800g leikattu poronkare
suola, mustapippuri

Mausta leikatut poronkareet suolalla ja pippurilla.
Paahda pannulla tai grillaa 2min minuutti/puoli.
Anna vetäytyä muutama minuutti.

Karamellisoitu lanttu
1kg lanttu
100g tumma siirappi
suola

Leikkaa kuoritusta lantusta 2cm x 2cm kuutioita.
Paahda kuutioita pienessä määrässä öljyä.
Mausta suolalla ja lisää lopuksi tumma siirappi,
jotta kuutiot saavat kauniin kullanruskean värin.

Sokerisuolattu lohi
400g lohifilee
2dl suola
2dl sokeri

Poista lohifileestä nahka ja vatsarasva. Mausta
molemmin puolin sokerisuolasekoituksella. Anna
maustua jääkaapissa vähintään neljä tuntia.
Leikkaa sokerisuolattu lohi siivuiksi tai kuutioiksi.

Tillimajoneesi
1 puntti tilli
2dl majoneesi
2rkl sitruunamehu

Hienonna tilli ja sekoita majoneesin kanssa.
Mausta sitruunamehulla.

Lanttupyre
Lantun jämät
100g voi
suola

Keitä kuutioista ylijääneitä lanttupaloja maidossa
kunnes kypsiä. Aja sileäksi tehosekoittimessa voin
ja suolan kanssa. Tarjoile punaviinikastikkeen
tuoreen lipstikan tai lehtipersiljan kanssa.

Paahdettu mallasleipä
100g mallas-/saaristolaisleipä
0,5 dl voi
0,5 dl siirappi

Leikkaa saaristolaisleivästä ohuita siivuja. Asettele
siivut uunipellille ja penslaa sulatetulla voi-siirappiseoksella. Paahda 175-asteisessa uunissa n. 10 min,
kunnes rapeita. Tarjoile valmis annos lohenmädin ja
tuoreen tillin kanssa.
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USKALLAN – ARVOSTAN -TOTEUTAN
Esimiesvalmennuksissa seurataan johtamislupausten toteutumista
Virettä duuniin -esimiesvalmennus kestää vuoden ja sisältää erilaisia valmennuspäiviä ja henkilökohtaista coachausta.
Valmennuksella halutaan tukea esimiesten omia voimavaroja ja ammattitaitoa johtamislupausten toteuttajana.
Vuoden 2018 loppuun mennessä yli 400 HOK-Elannon esimiestä ja vastuuhenkilöä on lähtenyt tälle valmennuspolulle.
Heistä liki 300 on ilmoittautunut erilaisiin täsmävalmennuksiin, joiden teemoja ovat mm. oman ajankäytön hallinta,
muutoksen johtaminen, haastavat esimiestilanteet, vuorovaikutustaidot ja palauutteen antaminen.
Kaikista valmennuksista on kerätty osallistujien reaktiopalautteet kirjallisesti ja ne ovat olleet erinomaisia; arvosana
on 4,4 asteikolla 1-5. Erityisen hyväksi valmennuksissa on
koettu toteutus eri ketjujen sekaryhminä. Tämä on mahdollistanut verkostoitumisen sekä lisännyt ymmärrystä toisten
työstä ja toisaalta esimiestyön haasteiden samanlaisuudesta
ketjusta riippumatta.
Esimiesten kehityspolkua on seurattu ja tuettu seurantakyselyllä, jonka kysymykset pohjautuvat johtamislupauksiin
(uskallan, arvostan, toteutan). Niiden toteutumista arvioivat aina esimies itse, esimiehen esimies sekä toimipaikan
henkilöstö. Tähän mennessä johtamislupausten toteutumista on arvioitu yhteensä yli 5500 kertaa edellä mainituissa
rooleissa. Seurantakyselyn perusteella johtamislupaukset
toteutuvat HOK-Elannossa varsin hyvin. Kullakin osa-alueella kokonaispalautteet kaikkien esimiesten osalta ovat yli
neljän asteikolla 1-5. Jokainen esimies saa seurantakyselystä
aina henkilökohtaisen raportin oman kehittymisensä tueksi
ja avuksi esimerkiksi jatkovalmennusten valintaan.
Virettä duuniin -hankeohjelmaan on kuulunut myös uusien
esimiesten ja vastuuhenkilöiden perehdytyspäivä teemoilla
Oma hyvinvointi ja Ihmisten johtamisen pelisäännöt HOK-Elannossa. Nämä perehdytyspäivät ovat saaneet myös hyvän
vastaanoton ja niitä jatketaan varsinaisen hankkeen päätyttyä.
Vuonna 2019 jatkamme esimiesten ja vastuuhenkilöiden
oman hyvinvoinnin ja kehittymisen seurantaa ja tukemista.
Hyväksi havaittuja täsmävalmennuksia on tarjolla jatkossakin ja uudet esimiehet aloittavat vuoden mittaisen valmennuspolun ensimmäisen työvuotensa aikana. Johtamislupausten toteutumisen seurantakysely tulee jatkossa kerran
vuodessa esimiesten kehittymisen tueksi ja sen tuloksia
käsitellään kehityskeskustelussa, jossa sovitaan myös esimiesten tuen ja valmennuksen tarpeista.

Virettä duuniin kuulumisia
V I R E T TÄ
DUUNIIN
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Työyhteisötaitojen vahvistaminen
oli yksi Virettä duuniin -työhyvinvointihankkeen painopisteistä. Työyhteisötaidot -teemaan perehtyminen aloitettiin
2017 eJollas-verkkovalmennuksella sekä käsittelemällä tätä
yhteistä ja tärkeää asiaa yksikköpalavereissa. Vuoden 2018
aikana Työyhteisötaidot -teema otettiin osaksi kehityskeskusteluita ja verkkovalmennus lisättiin osaksi uusien työntekijöiden toimipaikkaperehdytystä. Teeman parissa jatketaan
samalla tavalla vuonna 2019.

Ergonomialähettiläiden valmennus
käynnistyi vuoden 2017 alussa. Lähettiläät vahvistavat toimipaikoissa terveellisten ja turvallisten työskentelytapojen
toteutumista ja apuvälineiden käyttöä. Olemme valmentaneet nyt runsaat 300 ergonomialähettilästä, joista yli puolet
on käynyt myös jatkovalmennuksen. Ergonomialähettiläitä
on hyödynnetty vähän eri tavoin eri toimipaikoissa. Jatkossa
työstämme lähettiläiden osaamisen vahvistamisen lisäksi
heidän hyödyntämistään. Ergonomia-teema on vahvasti
mukana myös vuoden 2019 tekemisissä työntekijöidemme
työkyvyn tukemisessa.

Tulevien vuosien painotukset
Vuosina 2019-2020 työkyvyn ja työhyvinvoinnin painopistealueitamme ovat edelleen esimiestyössä johtamislupausten toteuttamisen mahdollistaminen. Työyhteisötasolla
peräänkuulutamme vastuullista toimintaa toinen toisiamme
kohtaan ja tavoittelemme innostunutta fiilistä.
Työntekijöiden työkyvyn tukemista uran eri vaiheissa
tullaan myös jatkamaan, osin vanhoilla toimenpiteillä, osin
uusilla toimintatavoilla, kuten muokatun työn toimintamallilla. Tähän kaikkeen tekemiseen tarvitaan paljon yhteistyötä.
Meistä jokainen voi vaikuttaa päivittäin sekä omaan että
työyhteisönsä työhyvinvointiin omalla asenteellaan ja tekemisensä tavoilla.
Työvireterveisin
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

Virettä Duuniin on HOK-Elannon kaksivuotinen työhyvinvointihankeohjelma, jonka etenemisestä kerromme jokaisessa ViP-lehdessä.
V I R Evedetään
T TÄ yhteen vuosien 2017-2018 hankeohjelman toimenpiteet, joiden painopistealueina olivat esimiestyö, työyhteisötaidot
Tässä numerossa
DUUNIIN
ja ergonomiaosaamisen
lisääminen. Lisäksi kurkataan vuosien 2019-2020 työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueisiin.

Muokatun työn toimintamalli työkykyä tukemaan
HOK-Elanto haluaa tukea työntekijän työkykyä työuran eri
vaiheissa. Alkuvuonna 2019 otetaan keinovalikoimaan muokatun työn toimintamalli. Työn muokkauksella tarkoitetaan
työntekijän työtehtävien sovittamista työkykyä vastaaviksi.
Työnantaja ja työntekijä sopivat työtehtävien räätälöinnistä
määräajaksi lääkärin suosituksesta.
Muokattua työtä tehdään ensisijaisesti omassa toimipaikassa, suunnitelluilla työvuoroilla lääkärin määräämän,
maksimissaan noin kahden viikon ajan. Jos työkyky vaatii
pidempää kevennystä, hyödynnetään muita aktiivisesti käytössä olevia tukimuotoja, kuten osasairausvapaata.
Muokatulla työllä pyritään edistämään toipumista, varmistamaan onnistunut töihin paluu ja näin varmistamaan
työkykyisyys. Lääkäri arvioi muokatun työn mahdollisuutta jokaisen vastaanottokäynnin yhteydessä ja kirjoittaa
arvionsa perusteella tarvittavan sairasloman tai suosittelee
muokattua työtä määrätylle ajalle tarvittavin rajoituksin.
Esimies ja työntekijä sopivat muokatun työn alkaessa
tarkemmin työtehtävistä ja seuraavat työkyvyn riittävyyttä
sovittuihin tehtäviin.
Muokattu työ ei saa heikentää henkilön toipumista eikä
muokattua työtä käytetä infektiosairauksien (esim. flunssan tai mahataudin) aikana. Muokattu työtehtävä on aina

työntekijän toimenkuvaan kuuluva tarpeellinen työ organisaatiossa ja liiketoiminnan näkökulmasta.
Muokatussa työssä olevan tunnit eivät ole mukana teholaskennassa ja tilalle otetaan aina sijainen muokkauksen ajaksi.
Näin muiden työmäärä ei kasva ja muokatun työn tekijä voi
oikeasti tehdä vain hänelle räätälöityjä tehtäviä.
Marja Kuusisto
työhyvinvointipäällikkö

Mentoroinnilla vauhtia urapolkuihin ravintolatoimialalla
HOK-Elannon ravintolatoimialalla käynnistettiin 12 henkilön
urapolkuohjelma vuonna 2017. Ohjelmaan valittiin mukaan
toimialalla potentiaaleja sekä keittiön että ravintolan salin
puolelta toimivista työntekijöistä. Ohjelmaan kuului mentorointia ja räätälöityä valmennussisältöä sen mukaisesti,

mikä kunkin tavoitteeseen liittyen oli tarkoituksenmukaista.
Ohjelmaan valituille henkilöille teetettiin oman kehittymisen
tueksi myös Thomas-analyysit.
Ohjelmaan valittujen mentoreina toimivat ryhmäpäälliköt, kuitenkin niin, ettei kukaan ollut suoraan oman
esimiehensä tai esimiehen esimiehen mentoroitavana. Mentorointiin sovittiin yhteiset pelisäännöt, mm. tapaamisajat ja suuntaa antavasti
aihe-alueet. Mentorointitapaamisia oli noin 1,5
kk välein ja ne olivat kestoltaan noin parin tunnin
mittaisia.
Ohjelman ensimmäinen toteutus päättyi marraskuussa. Työparit ovat toimineet mentoroinnissa hyvin ja keskustelut ovat olleet hedelmällisiä ja opettavaisia molemmille osapuolille. Kaikki ohjelmassa mukana olevat henkilöt
ovat ohjelmaan kuuluvasti saaneet eväitä eteenpäin tai
edenneet uusiin tehtäviin HOK-Elannon ravintolatoimialalla.
Nyt päättyvästä ryhmästä on kuulunut kommentteja, että
osallistujat jäävät kaipaamaan näitä mentorointikeskusteluja.
Kokeiluna alkanut ohjelma pääsi siis jo ensimmäisessä
toteutuksessa tavoitteeseensa erinomaisesti. Ohjelma
käynnistyy uudella ryhmällä vuoden 2018 lopussa.
Minnastina Miettinen
henkilöstön kehittämispäällikkö
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VUOROIN VIERAISSA
Prisman arki tutummaksi Sipoossa

Prisma Jumbo ja Inex KT Distribution Center aloittivat lokakuussa kokeilun, jossa inexläisiä tulee yhden työvuoron ajaksi
tutustumaan Prisman arkeen. Kuluvan vuoden aikana ”vaihto-oppilaita” on ollut neljä eri ryhmää. Yhteistyövierailut jatkuvat
ainakin ensi vuoden helmi-maaliskuulle ja mukaan tulevat myös Prismat Hyvinkää ja Iso Omena.
– Vierailuilla haetaan ymmärryksen lisäämistä myymälöissä
ja Inexillä. Saadaan tekemiset inhimillisiksi; nähdään asiat
kummankin kantilta, tutustutaan siihen mitä prosessin eri
vaiheissa tehdään ja ennen kaikkea miksi jokin asia on tehty
tai tehdään juuri tietyllä tavalla, Prisma Jumbon käyttötavarapuolen logistiikkapäällikkö Minna Rekilä luettelee.

Arjen työt tutuiksi
Toimintamallin idea on, että Inexin henkilökuntaa tulee
Prismaan päiväksi töihin purkamaan ja hyllyttämään kuormia. Heidät perehdytetään tekemiseen ja he ovat prismalaisen mukana koko työvuoron. Näin nähdään oikeat asiat
ja asioista voidaan puhua konkreettisesti arkisen työn ja
tekemisen ohessa.
– Saamme hyviä ja havainnollisia esimerkkejä tuotteista ja
kuormista. Meillä on mahdollisuus esitellä oma tekemisemme ja saada vastauksia meitä askarruttaviin kysymyksiin.
Esimerkiksi miksi jokin asiaa tulee myymälään juuri tietyllä
tavalla pakattuna tai myyntikunnostettuna? Inex näkee mitä
me tuotteille täällä teemme, kuinka vastaanotamme, mitä
vaiheita tekemisessä ja myyntikunnostuksessa meidän on
vielä täällä tehtävä, jotta saamme tuotteen asiakkaan ostettavaksi myymälään.

Vuoroin vieraissa
Suunnitelmissa on, että jatkossa prismalaisia kävisi tutustumassa samalla periaatteella Inexiin, jotta ymmärrettäisiin
paremmin haasteet ja tehtävät logistiikkaketjun kummassakin päässä.
– Hypätään heidän arkeensa ja tekemiseensä, niin kuin he
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ovat rohkeasti ja avoimin mielin tulleet meidän arkeemme.
Kiireen keskellä näkee usein vain sen oman tekemisen ja
mielestään tietää kuinka ne asiat pitäisi tehdä myös siellä
toisessa päässä, Rekilä pohtii.

Oppia ja ymmärrystä
Projektin tarkoitus on yhteisymmärryksen lisääminen –
samalla puolella ollaan ja samaan maaliin palloa potkitaan
ja kaiken taustalla motivoijana on loppujen lopuksi tietysti
entistäkin tyytyväisempi asiakas.
– Oma tiimini on ollut otettu, että he ovat saanet olla mukana tekemässä tätä. Heille on auennut paljon asioita sekä
ymmärrystä ja olemme saaneet paljon vastauksia meitä
askarruttaviin kysymyksiin ja ihmetyksen aiheisiin. Nyt meillä on kasvot Inexille, se ei enää ole meille ”suuri ja etäinen
automaatiovarasto jossain Sipoossa.”

Konkreettista pohdittavaa
Pahvin ja muovin purkaminen ja myyntikunnostuksen lisääntynyt tarve on viime vuosina hidastanut työtä merkittävästi.
Kun se tehdään Prismoissa, se on oikeasti hidasta ja aikaa
vievää, mutta jos se tehtäisiin jo Inexin linjastossa, se olisi
varmasti tehokkaampaa, eikä kuljetusliikkeidenkään tarvitsisi
kuljetella pahvia ja muovia edestakaisin pitkin valtakuntaa.
– Tämä asia on puhuttanut meitä täällä jo pitkään ja nyt
tuo todellisuus ja sen mittakaava avautui myös Inexille. Inex
ei toki itse päätä paljonko pahvia ja muovia myymälään
lähtevässä tuotepakkauksessa on vaan tämä on SOK-hankinnan asia. Olenkin jo toivotellut myös heitä tervetulleeksi
tänne meille Jumboon, Rekilä haastaa.

ALEPA-FILLAREILLA ENNÄTYSKAUSI
Alepa-fillareilla poljettiin uusia ennätyksiä lokakuun
lopussa päättyneellä kaudella. Yhdellä pyörällä ajettiin
Helsingissä päivittäin noin yhdeksän matkaa ja Espoossa
noin kolme matkaa. Vilkkaimpina päivinä ajettiin Helsingissä jokaisella pyörällä keskimäärin 14–16 matkaa päivässä.
Kaikkiaan kaupunkipyörillä poljettiin reilut kolme miljoonaa
matkaa, eli yli kuusi miljoonaa kilometriä, eli noin 150 kertaa maapallon ympäri!
Koko kauden käyttäjäksi rekisteröityi
noin 48 500, viikkokäyttäjäksi noin 6
400 ja päiväkäyttäjäksi noin 15 000
polkijaa. Pyöräasemia oli Helsingissä
ja Espoossa yhteensä 254 ja pyöriä käytössä 2 550.
Pyörien käyttöaste on Helsingissä
kansainvälisesti verrattuna korkea, noin
9 matkaa jokaisella pyörällä päivässä.
Muualla maailmassa pyörillä tehdään
yleensä noin neljä matkaa päivässä.
Alepa-fillarit on tarkoitettu erityisesti
asukkaiden käyttöön, mutta helppo
tapa liikkua houkutti myös turisteja.
Tänä kesänä myös hyvä sää innosti pyöräilemään. Kaupunkipyöräilijöistä 79 %
kertoi käyttävänsä palvelua vapaa-ajan
matkoilla, 56 % työmatkoilla ja 55 %
asiointimatkoilla.
Alepa-fillarit ovat jo osa kaupunkilaista identiteettiä. Kulkeminen on kätevää, ja se on
samalla terveys- ja ilmastoteko. Fillarit ovat korvanneet
etenkin kävely-, raitiovaunu- ja bussimatkoja, mutta peräti
17 % kertoo korvanneensa kaupunkipyörällä myös automatkoja.

Palvelu kasvaa Helsingissä
Ensi vuonna kaupunkipyöräpalvelu laajenee Helsingissä
itään ja pohjoiseen. HKL selvitti kaupunkilaisten toiveita
ja tarpeita asemien sijoittelusta karttakyselyllä. Vastauksia
saatiin yli 8 000. Käyttöön otetaan 88 uutta asemaa ja 880
pyörää. Tarkemmat sijainnit kauden 2019 kaupunkipyöräasemille julkaistaan vuodenvaihteessa.

Vuoden sponsorointiteko ja
vastuullisuuskampanja
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi
ry valitsi Vuoden sponsorointiteoksi
2018 Alepa-fillarit, jonka tuomaristo
nosti kirkkaimmalle paikalle yhteensä
44 kilpailuun osallistuneen sponsorointiprojektin joukosta. Alepa-fillarit
valittiin myös Vuoden vastuullisuuskampanjaksi.
Alepa-fillarit valikoitui raadin mukaan
voittajaksi, sillä ne ovat muuttaneet
kaupunkikulttuuria, helpottaneet ihmisten liikkumista pääkaupunkiseudulla
sekä parantaneet kuluttajien mielikuvaa
Alepasta. Alepa-fillareiden tunnusluvut
ovat poikkeuksellisen hyvät: Sponsor
Insightin tutkimuksen mukaan peräti 68
% pääkaupunkiseudun asiakkaista muisti Alepan sponsoroivan fillareita.
Alepa-fillarit tulee saamaan huomiota myös kansainvälisesti, sillä se kilpailee Suomen edustajana Euroopan parhaan sponsorointiprojektin tittelistä. The Best of European
Awards palkitaan 28.2.2019 Euroopan sponsorointiyhdistyksen (ESA) gaalassa Lontoossa.
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Rekrybotti etsii ravintolatyöntekijöitä
Facebookissa osoitteessa facebook.com/rekrybotti
toimiva rekrybotti hoitaa ensikontaktin työnhakijaan. Sen
jälkeen yhteydenpito siirtyy rekrytoinnin alkuvaihetta
hoitavalle yhteystyökumppanille StaffPointille, joka haastattelee, kartoittaa osaamisen, tarkistaa taustat ja kutsuu
parhaat ehdokkaat ravintoloiden haastateltaviksi. Ideana
on poistaa ylimääräinen vaivannäkö hakijalta.
Ensimmäinen yhteydenpito botin kanssa vie hakijalta
minuutin tai kaksi ja sen voi tehdä kätevästi kännykällä.
Rekrybotin kysymyksiin voi vastata sekä suomeksi että
englanniksi.
Työmarkkinoilla on avoimia tehtäviä enemmän kuin
työhön soveltuvia tekijöitä. Vallitseva osaajapula muokkaa työnhaun prosesseja. Rekrybotti ei poista eikä
korvaa perinteisiä rekrytointikanavia, mutta se menee
mobiililaitteilla sinne missä suuri osa nuoremmista hakijoista tällä hetkellä on.

ETSIMME UUSIA
TYÖKAVEREITA!
Hakemuksen lähettäminen on nyt helppoa ja nopeaa

Rekrybotti tuo unelmaduunit luoksesi!

facebook.com/rekrybotti

BLOCK WISH
Korttelitoive
euroopan huipulla
Alepa-ketjun Korttelitoive-palvelu
putsasi palkintopöydän markkinointialan eurooppalaisessa Eurobest-kilpailussa. Se sai Eurobest Grand Prixin
mobiili-kategoriassa. Mitaleita tuli
kaikkiaan kahdeksan
Palkittu Korttelitoive-chatbot on
jatkoa Alepan pidempiaikaiselle Korttelitoive-konseptille, jossa kuluttaja voi
toivoa lähi-Alepaansa lempituotteitaan.
- Korttelitoiveen avulla olemme sekä
helpottaneet asiakkaidemme arkea,
että saavuttaneet kaupallisesti merkittäviä tuloksia. HOK-Elannon alueella
on kauppoja, joihin lähialueen asukkaat
ovat toivoneet lähes 20 prosenttia
tuotteista, Alepan ketjujohtaja Merja
Mustonen toteaa.
Eurobest-kilpailussa palkitaan Euroopan parasta markkinointia. Kisan Grand
Prix -palkinnot julkistettiin torstaina 13.
joulukuuta Lontoossa.
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Ruoan verkkokauppa kasvaa

Tuhat Turvapassia vuodessa
HOK-Elanto järjestää henkilökunnalleen vuosittain noin 27 koko päivän
kestävää Turvapassikoulutusta. Koulutuksiin osallistuu vuosittain lähes tuhat
hok-elantolaista.
Turvapassikoulutus antaa valmiudet
toimia erilaisissa hätä- ja vaaratilanteissa. Myymälöissämme ja ravintoloissamme kohdataan päivittäin noin
250 000 asiakasta, joten vauhtia – ja
ikävä kyllä vaarallisia tilanteitakin –
riittää.
Koulutuksessa käydään läpi monenlaisia uhkia, niiden ennakointia sekä
varautumista ja reagointia.
Käytännön harjoituksilla hankitaan

ensiaputaitoja haavansidonnasta
sairaskohtausten tunnistamisen kautta
sydäniskurin käyttöön ja elvytykseen.
Tulipaloja sammutetaan sekä sammuttimilla että sammutuspeitteillä.
Kattava koulutus antaa erinomaisia
taitoja työelämän lisäksi tietysti myös
siviilikäyttöön. Hyvä muistutus etenkin
näin kynttilöiden sesonkina on esimerkiksi se, että palovaroittimia pitää olla
vähintään yksi alkavaa 60 neliömetriä
kohti ja että varoittimen toimintakyky
tulisi testata kerran kuussa.
Turvapassi on voimassa kuusi vuotta.
Hätäensiapukoulutus tulisi uusia kolmen vuoden välein.

HOK-Elannon ruoan verkkokaupan
myynti on tällä hetkellä vuodessa
noin 24 miljoonaa euroa, mikä vastaa
karkeasti kuuden Alepan tai kahden
S-marketin tai puolikkaan Prisman
myyntiä. Kasvua edellisvuodesta on yli
30 prosenttia.
Kasvun moottoreita on useita. Yksi tärkeimmistä on Prisman noutopisteverkoston laajeneminen. Nyt verkosta tilatut
ostokset voi noutaa jo Olarin, Kaaren,
Itäkeskuksen, Järvenpään ja Keravan
Prismoista sekä noutopisteistä Helsingin
keskustan liepeiltä. Mannerheimintie
78:ssä ja Sörnäisten rantatie 20:ssa
ABC-asemien yhteydessä sijaitsevat

noutopisteet ovat lunastaneet paikkansa ja noutolokeroiden kapasiteetti on
pääsääntöisesti jatkuvasti käytössä. Järvenpäässä on testattu lokakuusta lähtien
Prisma-verkkokaupan kotiinkuljetusta, ja
palvelun kysyntä on nousujohteista.
Alepa Kauppakassi toimittaa ostokset
kotiovelle. Alepa-ostokset voi myös noutaa keräilymyymälästä Kartanonkoskelta.
Verkkokauppaostoksista ei toistaiseksi saa normaalia henkilökunta-alennusta, mutta HOK-Elannon henkilökunta
saa kolmen euron alennuksen verkkokauppaostosten keräily-/ kuljetusmaksusta käyttämällä tilausta tehdessään
koodia staff2017.

Junction
Otaniemessä marraskuun lopussa
järjestetyssä Junction -tapahtumassa
rekrytoitiin uusia osaajia SOK Median
it-tiimiin ja innostettiin hacker-tiimejä
kehittämään Alepalle Mässybottia.
Tehtävänä oli rakentaa sovellus, joka
hyödyntää robottikäsivarsia ja irtokarkkiseinää luovasti, näyttävästi ja
hauskasti. Voittajatiimi koostui viidestä
ruotsalaisesta koodarista. Junctionissa
oli 1 500 osallistujaa 90 eri maasta.
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”S-market with a twist”
Laajasalolaisten lähipalvelut paranivat
kertaheitolla kauppakeskus Saaren
myötä. ViPin toimitus suosittelee
lukijoille lämpimästi tutustumismatkaa Saareen ja sen helmeen – upeaan
uuteen S-marketiin.
Jo sisäänkäynti on poikkeuksellisen
houkutteleva. Heviosasto on torimainen, värikäs ja ilmava, palvelutiski on
monipuolinen ja Fazerin leipomosta
leviää ihania tuoksuja.
Myymälän miljöö poikkeaa tyyliltään
muista S-marketeista. Tehosteväri
keltainen on lämpimämpi, sininen on
vaihdettu harmaaseen, kalusteet ovat
kevyempiä ja valaistus tuo tuotteet
todella hyvin esiin.

– HOK-Elannon miljöösuunnittelija Tapani Hirvi on tehnyt taas hienoa työtä,
ryhmäpäällikkö Ari Rantanen kehuu.
– S-market with a twist, marketpäällikkö Henri Kaksonen jatkaa.
Henkilökuntaa Laajasalossa on 20,

heistä uusia tekijöitä yhdeksän. Apulaispäällikkönä toimii Erja Viitala.
Valikoimassa on noin 11 000 tuotetta. Lisäksi myymälässä on muun
muassa LuomuCafe -automaatti, appelsiinimehukone ja neljällä kassalla
karkkien asemesta tarjolla kassakasviksia. Pikakassoja on kolme. Erillisessä peliosastossa on kahdeksan
automaattia.
S-market Laajasalo, Kauppakeskus
Saari, Yliskylän Puistokatu 4

Autopesun voi nyt ABC-mobiilissa
HOK-Elannon alueella on otettu käyttöön ABC-mobiiliin uutena ominaisuutena autopesujen mobiilimaksaminen. Uuden
toiminnallisuuden avulla asiakas pystyy maksamaan pesun
ABC-mobiilisovelluksella toimipaikassa.
10.12.2018 alkaen autopesujen mobiilimaksaminen on
mahdollista ABC-mobiilissa kaikissa HOK-Elannon 11:ssa
ABC-autopesussa, eli Pitäjänmäessä, Vaaralassa, Niittykummussa, Käpylässä, Vuosaaressa, Malmilla, Ilolassa, Petikossa,
Mikkelässä, Espoonlahdessa ja Korsossa.

Uutena ominaisuutena myös
keskikulutuksen seuranta

HOK-Elannon Prismojen palvelutorit omaan hoitoon
HOK-Elannon Prismojen ja Apetit’in
välinen palvelutoreja koskeva yhteistyö
päättyy. Muutos koskee kymmentä
Prismaa, joissa on toiminut Apetit’in
palvelutori. HOK-Elannon Prismat
ottavat palvelutorit omaan hoitoonsa.
Liikkeenluovutus tapahtuu tammikuussa 2019 erillisen toimipaikkakohtaisen
aikataulun mukaan.
Työoikeudellisesta näkökulmasta
kyseessä on liikkeenluovutus, joten
palvelutorien henkilökunta siirtyy
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HOK-Elantoon vanhoina työntekijöinä,
ja työt ja työsuhteet jatkuvat.
- Olemme tehneet vuosia hyvää
yhteistyötä Apetit’in kanssa. Yhteistyömme jatkuu, mutta eri muodossa.
Lähdemme kehittämään Prismojen
palvelutoreja entistä tiiviimpänä osana
Prismojen toimintaa asiakkaiden toiveita ja odotuksia kuunnellen. Toivotetaan uudet työkaverit tervetulleiksi
meille! ketjujohtaja Anu Tuomaala
kommentoi.

Liikkeenluovutuksen aikataulu:

– ABC-mobiilia kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveiden
ja palautteiden pohjalta. Pesujen lisäksi nyt julkaistaan asiakkaiden kovasti toivoma kulutuksenseuranta. Pyrimme tuomaan uusia ominaisuuksia sovellukseen kuukauden välein.
ABC-mobiili on saanut paljon kiitosta asiakkailta nopeudesta ja helppoudesta, kertoo projektijohtaja Jussi Säilä.
ABC-mobiilin avulla voi seurata yhden auton polttoaineen

kulutusta. Lisäämällä autosi mittarilukeman tankkauksen jälkeen, kyseinen tankkaus huomioidaan kulutuksen seurannassa.
Asiakkaiden S-mobiilissa aiemmin tekemät mobiilitankkaukset
ja kulutusseuranta näkyvät historiatietona nyt ABC-mobiilissa.
ABC-mobiilin on ottanut käyttöön jo lähes 50 000 asiakasta.
Lisää käyttäjiä odotetaan mobiilipesun lisäämisen ja S-mobiilin
mobiilitankkauksen sulkemisen myötä vuoden vaihteessa.
Alkuvuodesta ABC-mobiiliin lisätään jonotuskamera, josta
asiakas näkee onko autopesussa muita asiakkaita jonossa.
Ensimmäisessä kehitysvaiheessa ABC-mobiililla onnistuu kertapesujen maksaminen. Myöhemmin sovellukseen
lisätään auton rekisterikilven tunnistus, joka mahdollistaa
rajattomat kuukausipesusopimukset.
– HOK-Elannon autopesujen myynti on kehittynyt kuluvan
vuoden aikana voimakkaasti. Mobiilisovelluksella tarjoamme
asiakkaille entistä helpomman autopesukokemuksen. Ympäristönäkökulma on meille tärkeä; HOK-Elannon autopesuissa
käytetään ainoastaan ympäristömerkittyjä pesukemikaaleja,
aluejohtaja Hannu Houni muistuttaa.

7.1.2019
Prisma Iso Omena
pakattu kala, kaikki Prismat
21.1.2019
Prisma Jumbo
Prisma Malmi
Prisma Tikkurila
Prisma Viikki
28.1.2019
Prisma Olari
Prisma Sello
Prisma Järvenpää
Prisma Kerava
Prisma Hyvinkää

Kiitos siististä työympäristöstä!
Puhtauspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jota vietettiin 3. joulukuuta. Sen teemana on ”Kiitä siivoojaa” ja tarkoituksena
on herätellä ihmisiä huomaamaan siivoustyön merkitys meille jokaiselle. Tänä vuonna teemana on myös Juhlitaan puhtautta!
Tänä vuonna haluttiin nostaa siivousalan todellisten ammattilaisten ohessa esiin hok-elantolaisia, jotka pitävät varsinaisten
siivousten välissä paikkoja kuosissa. Yksiköiden esimiehiltä kysyttiin parhaita siisteyden ylläpitäjiä ja kolmisenkymmentä arjen
sankaria on palkittu pienellä huomionosoituksella!
Aino Aho, siivouspalvelupäällikkö ja Maija Saarni, laatuasiantuntija
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ALEPA

Paparazzi

Chico’s Sello avasi ovensa uuden
konseptin voimin. Sisustus on
kokonaan uusittu ja ruokalistalla
on paljon uutta väriä.

Esimieskerhon Pitääkö olla
huolissaan? -tilaisuudessa
johtoryhmä vastasi
nimettömänä jätettyihin
kysymyksiin HOK-Elannon
tulevaisuudesta.

Jan Traat on nimitetty Alepa Viikinmäen myymäläpäälliköksi.
Jan on aiemmin työskennellyt Alepa Forumissa apulaispäällikkönä.
Tiia Duah on nimitetty Alepa Karakallion myymäläpäälliköksi. Tiia on
aiemmin työskennellyt vt-myymäläpäällikkönä Alepa Karakalliossa.
Jussi Kurki on nimitetty tammikuussa 2019 avattavan Alepa Sellon
myymäläpäälliköksi. Jussi työskentelee tällä hetkellä Alepa Suvelan
myymäläpäällikkönä.
Jammo Ronkonen on nimitetty Alepa Suvelan myymäläpäälliköksi.

Jenni Nevalainen on nimitetty Chico’s Tikkurilan ravintola
päälliköksi. Jenni aiemmin toiminut Chico’s Sellon ravintola
päällikkönä.
Petri Tuominen on nimitetty Chico’s Sellon ravintolapäälliköksi.
Petri on aiemmin toiminut Chico’s Tikkurilan ravintolapäällikkönä.
Julius Muinonen on nimitetty Ølhus Stockholmin
ravintolapäälliköksi.
Annamari Semilä on nimitetty Pickwick Kaivokadun
vt. ravintolapäälliköksi.
Ville Tiainen on nimitetty Coffee House Asema-aukion
ravintolapäälliköksi.

S-MARKET
Jouni Martikainen on nimitetty S-market Koivukylän
marketpäälliköksi.
Meri-Johanna Merilaid on nimitetty S-market Kasarmitorin
marketpäälliköksi.
Jessica Millner on nimitetty S-market Niittykummun
vt. marketpäälliköksi. Jessica on aiemmin toiminut
S-market Malmin apulaispäällikkönä.
Jari-Pekka Laitinen on nimitetty S-market Bulevardin
marketpäälliköksi.
Miikka Salo on nimitetty S-market Kontulan marketpäälliköksi.
Emmi Koskinen on nimitetty S-market Meri-Rastilan vt-marketpäälliköksi. Emmi on aiemmin toiminut S-market Columbuksen
apulaispäällikkönä.
Arto Hälikkä on nimitetty S-market Vuosaaren marketpäälliköksi.

Täydellisen remontin
läpikäynyt Prisma Viikki
avasi ovensa. Valikoima,
palvelut ja tuotevalikoima
ovat kasvaneet, mutta
silti myös käytäväleveyttä
on nostettu. Facebookkilpailun voittaja pääsi
minuutin ostosrallille
uuteen myymälään!

RAVINTOLATOIMIALA

KONTTORI
Tiina Houni on nimitetty projektipäälliköksi tuleviin kehitys
hankkeisiin Prisma-ketjussa. Tiina siirtyy tehtävään Jollaksesta,
valmennuspäällikön tehtävästä. Tiinalla on monipuolinen työkokemus mm. S-market -ketjusta sekä SOK:n Pietarin ja Baltian
liiketoiminnoista.
Jesse Leskinen on nimitetty HOK-Elannon verkkokaupan kenttäpäälliköksi vastaten verkkokaupan keräilyprosessin ohjaamisesta ja
kehittämisestä. Jesse on toiminut Alepa Viikinmäen myymäläpäällikkönä ja on ennen tätä apulaispäällikkönä Alepa kauppakassimyymälässä.

PRISMA
Niina Salo on nimitetty palvelupäälliköksi Prisma Olariin.
Niina on aiemmin toiminut Prisma Viikin kassavastaavana.

ONNEA UUSIIN TEHTÄVIIN
Konttorin työvirepäivässä
pääsi mittauttamaan
kehonkoostumustaan,
kuuntelemaan luentoja ja
taukojumppaamaan.
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Tähän lehteen ehtivät nimitykset, jotka oli tehty 10.12. mennessä
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MONENLAISTA JUHLAA!
ITSENÄISYYSPÄIVÄN
KUNNIAMERKIT
TASAVALLAN PRESIDENTTI, SUOMEN VALKOISEN RUUSUN JA
SUOMEN LEIJONAN RITARIKUNTIEN SUURMESTARI ON PÄÄTTÄNYT
ANTAA ANSIOITUNEILLE HOK-ELANTOLAISILLE

SUOMEN LEIJONAN ANSIORISTI
Friman Kirsi, Controller, Taloushallinto
Kumpulainen Teija, myyntipäällikkö, Prisma Viikki

SUOMEN VALKOISEN RUUSUN I LUOKAN MITALI KULTARISTEIN
Gästrin Aira, tavaratalonjohtaja, Sokos Kaari
Lehtonen Mervi, palvelupäällikkö, Marketohjaus
Loponen Petri, ravintolapäällikkö, Oluthuone Kaisla
Sinisilta Tuula, myymäläpäällikkö, Alepa Mannerheimintie
Kunniamerkit luovutetaan 11.2.2019.
Lämpimät onnittelut!

HOK 100 VUOTTA

Helsingin Osuuskauppa HOK:n perustamiskirja laadittiin 4. tammikuuta 1919. Perustajat liittivät
osuuskuntansa saman tien SOK:n jäseneksi. Ensimmäiset myymälät osuuskauppa avasi
Helsingin Katajanokalle 14. huhtikuuta. Vuonna 1905 perustettu Osuusliike Elanto ja HOK
fuusioituivat vuonna 2004 ja muodostivat HOK-Elannon, S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan.

ALEPA 40 VUOTTA

Ensimmäiset Alepat avattiin 31.tammikuuta 1979 Hämeentielle ja Asematunneliin.
Niiden nimi oli Kuluttajan pikatukku Alepa. Valikoimissa oli 500 tuotetta, jotka ne myytiin
suoraan laatikoista tai lavoilta. Kuluttajan pikatukku Alepan 37 myymälää siirtyi S-ryhmälle 1987.
Juhlavuoden alkaessa Alepa-ketjuun kuuluu 112 myymälää pääkaupunkiseudulla.
Synttäreiden kunniaksi avataan 31.1. ketjun 113. myymälä Kauppakeskus Selloon.

