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”Taloustoimittaja Katja Riihola 
puh. 83 85 3420Talous Urakierron ansiosta miltei kaikista tuli keskenään ystäviä. 

– Harri Sane

JAANA VAAHTIO

■  Nykyisten ja entisten Esson 
työntekijöiden jäähyväisjuhlaksi 
tarkoitettu tapaaminen muuttui 
toiveeksi jatkaa kokoontumisia 
myös tulevaisuudessa. Vaikka Es-
son legendaarinen brändi katoaa 
pian huoltamokaupasta, työnte-
kijöiden vahva yhteishenki säi-
lyy.

– On haikeaa, että pitkäikäinen 
ja pidetty brändi katoaa Suomes-

ta. Samalla katoaa pala historiaa, 
kertoo tapaamisen järjestänyt, en-
tinen essolainen Harri Sane.

SOK osti Suomen Esson viime 
joulukuussa. Myöhemmin SOK 
myi valtaosan Essosta eteenpäin 
St1-huoltamoketjulle.

Sanen ylläpitämä Ex-essokerho 
on koonnut yrityksen entiset 
työntekijät yhteisiin tapaamisiin 
jo vuodesta 2000. Tänä vuonna 
mukaan kutsuttiin ensi kertaa 
myös nykyiset essolaiset, jotka pi-

an liittyvät ex-essolaisten jouk-
koon.

– On harvinaista ja hienoa, et-
tä niin monet entiset työtoverit 
haluavat pitää yhteyttä tuttuihin 
vanhasta työpaikasta.

Essolaiset ovat 
samanhenkistä joukkoa
Esson kaltaiset tiiviit työyhteisöt 
tuntuvat harvinaistuvan. Työyh-
teisön me-henkeä on Sanen mu-
kaan entistä vaikeampaa luoda 

määräaikaisten työsuhteiden, kii-
reen ja tulospaineiden ristitules-
sa.

– Ihmisten sanotaan aina ole-
van yrityksen tärkein voimavara. 
Jos lauseen takana on oikeaa aja-
tusta, ratkaisu yhteishengen löy-
tymiseen on siinä, hän sanoo.

Sane uskoo essolaisten yhtei-
söllisyyden johtuvan isoilta osin 
Esson rekrytointitavasta.

– Essoon palkattiin 80-90-lu-
vulla nuoria työntekijöitä, joilla 
oli samankaltainen teknisen alan 
koulutus ja osin myös samankal-
tainen ajatusmaailma.

Koska Essossa työtehtäviä kier-
rätettiin paljon, koko yrityksen 
väki tuli helposti kaikille tutuksi. 
Sane aloitti Esso-uransa vuonna 
1986 teollisuuspiiripäällikkönä, 

siirtyi myöhemmin rakennus- ja 
kunnossapidon osastolle ja edel-
leen työhön maksujärjestelmien 
pariin.

– Urakierron ansiosta miltei 
kaikista tuli keskenään ystäviä, Sa-
ne kertoo.

– Toisaalta Esson brändit kuten 
Snack & Shop olivat aikansa edel-
läkävijöitä. Työntekijöiden oli 
helppo olla ylpeitä työpaikas-
taan.

Yrityksen arvot loivat 
yhteisöllisyyttä
Ajatus entisten Esson työntekijöi-
den vuosittaisista tapaamisista 
syntyi vuonna 1999, jolloin Sane 
siirtyi Essosta Nokiaan töihin. 

Perinteeksi muodostunut ko-
koontuminen oli tänäkin vuon-

na menestys. Osallistujia oli yli 
sata.

– Tärkeintä on tavata vanhoja 
työtovereita, kokea jälleennäke-
misen riemu ja muistella yhteisiä 
aikoja, Sane sanoo.

Ennen myyntiään Esso oli ame-
rikkalaisen Exxon Mobil Corpo-
rationin tytäryhtiö. Sane uskoo, 
että amerikkalaisen yrityskulttuu-
rin vahvat, eettiset arvot tukivat 
osaltaan työpaikan hyvää hen-
keä.

– Yrityksen toiminta henki ai-
toa halua huolehtia henkilöstöstä, 
Sane muistelee.

– Esson yleiskokemuksella oli 
mahdollisuus suunnata melkein 
mihin vaan. Se on ollut kaikkiaan 
hyvä meriitti ansioluettelossa, hän 
kiittelee.

Essolaisten yhteishenki säilyy 
vaikka brändi katoaa

PEKKA SALONEN

Mukava paikka. Entinen essolainen Harri Sane pitää yhä tiiviisti yhteyttä vanhoihin työtovereihin. Hänestä 
on haikeaa, että pitkäikäinen ja pidetty Esson brändi katoaa pian Suomesta.

■  Ensimmäinen yksityisille sijoit-
tajille suunnattu asuntorahasto 
aloitti toimintansa. Quorum Ra-
hastoyhtiö Oy:n ja Asuntoturva 
Oy:n yhteisen rahaston tavoiteko-
ko on noin 50 miljoonaa euroa, ja 
sijoittajien lukumäärä on rajattu. 
Rahaston nimi on Quorum Asun-
toturva Ky.

Sijoitukset tehdään hankkeessa 

yhteistyökumppanina toimivan 
Vuokraturvan kautta hankittaviin 
vuokra-asuntoihin, jotka sijaitsevat 
pääosin pääkaupunkiseudulla. 

Yksittäisellä asunnonomistajal-
la on mahdollisuus myydä asun-
tonsa rahastolle ilman välityspalk-
kiota. Rahaston odotetaan lisäävän 
pienten asuntojen muutettavuut-
ta rahaksi markkinoilla.

Ensimmäinen asuntorahasto
yksityissijoittajille perustettu

Kauppakeskus Iso Omena Piispansilta 11 S 75   02230 ESPOO

Avoinna ma-pe  klo 10-18.00

Matka Omenasta saat  kaikki kaupunkilomat,
kaukomatkat, kylpylämatkat, seuramatkat,

lentoliput ja laivaliput.

Matkalle Omenasta!

Igglolla on ilo ja kunnia kutsua kaikki kynnelle kykenevät kotikaupunkimme rantojen

siivoustalkoisiin. Hyökkäämme sotkuja päin kolmesti. 

Lauantaina 21.4. klo 10-14 Kivenlahteen ja Soukkaan (Klobben). 

Sunnuntaina 22.4. klo 10-14 Matinkylään ja Nuottaniemeen (venesatama).

Sunnuntaina 29.4. klo 10-14 Haukilahteen ja Toppelundin rantaan. 

Kuumaa soppaa, lämmintä kahvia ja kylmää mehua on tarjolla talon puolesta. Omat

haravat ovat lämpimästi tervetulleita, mutta lainavehkeissäkin piisaa. Tervetuloa!

TOVERIT, NYT HARAVA

OLALLE JA TALKOISIIN!

Uusi tapa tehdä asuntokauppaa.  www.igglo.fi


