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Pekka Salomaa työskentelee varasto-
miehenä Lauttasaaren S-marketissa. 
Salomaan työura alkoi HOK-Elannossa 
syyskuussa 1996. Koko tämän ajan hän 
on työskennellyt samassa yksikössä. 
Hänen työtehtäviinsä on kuulunut 
tuotteiden hyllyttäminen, pullohuoneen 
tyhjentäminen ja roskien vienti. 

Pekka Salomaan työtehtävät ovat 
pysyneet koko ajan samoina. Salomaan 
työviikko on maanantaista torstaihin 
kahdeksasta kolmeen ja perjantaisin 
kahdeksasta kahteen.

– Eniten pidän pahvien paaluttami-
sesta ja pullojen laittamisesta, kertoo 
Salomaa. 

Työskentelyn aloittamisesta lähtien 
Salomaan tukena on ollut työvalmenta-
ja. Työvalmentajat ovat vuosien aikana 
vaihtuneet, mutta vuoden 2013 alusta 
lähtien Pekka Salomaan työvalmenta-
jana on toiminut Helsingin kaupungin 
tuetun työllistymisen palvelun työval-
mentaja Kim Lautamo.

Hän kertoo, että pysyvyys ja luotta-
muksen rakentaminen asiakassuhteessa 
on tärkeää. Salomaan esimies, market-
päällikkö Janne Kihlman toteaa, että 
työnantajalle on tärkeää, että heillä on 
numero, josta tavoittavat työvalmenta-
jan, jos eteen tulisi asioita, joita työval-
mentajan kanssa pitäisi hoitaa. 

- Jos työvalmentajan asiakkaan työ-
tehtävät muuttuvat, niin silloin työval-
mentaja on enemmän mukana työpai-
kalla opettamassa työtehtäviä. Samoin 
toimitaan asiakassuhteen alussa, mutta 
esimerkiksi Pekka Salomaa on vanha 
tekijä näissä asioissa ja hän voisi opettaa 
minua enemmänkin, nauraa Lautamo.

Salomaa ja Lautamo tapaavat noin 
kerran kuukaudessa joko töissä tai kah-
villa ja pohtivat, miten töissä on sujunut. 
Joskus pohditaan taukojen pituutta 
työpäivän sisällä, mutta usein pohditaan 
myös Salomaalle tärkeän harrastukseen, 
musiikkiin liittyviä asioita. Pekka Salo-
maa soittaa rumpuja omassa bändissä.

HOK-Elannon pioneerityö sosiaalisen   vastuun kantajana on esimerkillistä

Pitkä ura varastomiehenä
Pekka Salomaa on työskennellyt lähes 17 vuotta varastomiehenä HOK-Elannossa.  Mielekkään työn 
lisäksi Pekka Salomaa ehtii myös harrastaa, sillä hän on rumpalina bändissä nimeltä Tähtien Sota.

- Käytännössä työvalmentaja käy noin 
kerran kuukaudessa täällä kaupassa. 
Silloin vaihdetaan kuulumisia, mutta 
yleensä silloinkin Salomaa ja Lautamo 
pohtivat tilannetta kahdestaan, kertoo 
marketpäällikkö Kihlman.

- Meidän työvalmentajien rooli onkin 
tehdä itsestämme tarpeettomia. Kun 
kaikki menee hyvin, niin ollaan siinä ti-
lanteessa, että asiakkaalle ja työnantajalle 
riittää, että on tieto, mistä tarvittaessa 
saa apua. Se, että olemme työvalmenta-
jina sitoutuneita asiakkaisiimme, näkyy 
kuukausittaisina tapaamisina työntekijän 
kanssa, toteaa työvalmentaja Lautamo.

- Meidän työyhteisö on varsin pieni 
ja Pekka Salomaa on yksi meistä. Hän 
tulee oikein hyvin kaikkien kanssa 
toimeen. Käytännössä meidän arki on 
sitä, että Pekka Salomaa tekee hyvin 
itsenäisestikin paljon asioita. Roskien 
viennit ja pullohuoneen tyhjennykset ja 
hyllytykset. Ja jos meillä on jotain akuut-
tia tai ekstraa, niin kyllä henkilökunta 
ilman muuta pyytää Salomaata hoita-
maan homman, kertoo Janne Kihlman.

Pekka Salomaa kertoo viihtyneensä 
työssä hyvin.

terveiset lukijoille:
- Pekka Salomaa on hyvä esimerkki sii-
tä, että hän on täällä kuten kuka tahansa 
työntekijä, työyhteisön jäsenenä. Kan-
nustan muita työnantajia yhtä rohkeasti 
mukaan työllistämään vammaisia henki-
löitä. Ennakkoluulot ja pelot ovat usein 
esteenä monille hyville asioille. Salomaa 
on esimerkki hyvästä ja tunnollisesta ja 
motivoituneesta työntekijästä, sanoo 
työvalmentaja Kim Lautamo.

- Olen nähnyt useassa HOK-Elannon 
työpaikassa erilaisia tukityöllistettyjä ja 
näen, että se on äärettömän hyvä asia ja 
rikkaus työyhteisöllemme. Käytännössä 
otetaan huomioon erilaisuus ja muoka-
taan työtehtäviä tekijän mukaan. Meillä 
on yrityksenä pitkä kokemus tästä ja 
senkin vuoksi tämä toimii. Monissa 
yksiköissä on joku tukityöllistetty. Se 
avartaa koko meidän henkilöstön suh-
tautumista ja kuuluu yhtälailla meidän 
talon toimintatapoihin kuin jokin muu 
asia, toteaa marketpäällikkö Janne 
Kihlman.

Kaikki kaupan työt ovat mielekkäitä. Pahvin paalutus on tehtävistä mukavin, kertoo 
Pekka Salomaa. Kuvassa oikealla työvalmentaja Kim Lautamo.
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