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Mikkeliläinen optikkoliike toistamiseen vuoden voittajatiimi 
Mikkelin Specsavers Optikko-liike on saanut vuoden Voittajatiimi-palkinnon 

 

Voitto julkistettiin Specsaversin vuosiseminaarissa 31.1. Specsavers Finland palkitsee 

vuosittain liikkeitään onnistumisista ja liikkeen henkilökuntaa erityisosaamisesta. Kyseessä on 

viides kerta, kun parhaita myymälöitä on palkittu eri osa-alueilla.  Palkintona kaikki Mikkelin 

optikkoliikkeen työntekijät pääsevät viikonlopuksi Pariisiin keväällä 2015. 

 

Voittoa juhlinut yrittäjä Vesa Alakärppä on riemuissaan voitosta sekä erittäin ylpeä omasta tiimistään. 

- Meidän liikkeessämme on hyvä meininki, asiantunteva henkilöstö ja tietysti mahtavat asiakkaat! 

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelukokemuksen, ja jotta onnistumme 

siinä, on henkilöstön roolitus ja koulutus avainasemassa, Alakärppä toteaa.  

 

Mikkelin liike ei ole ensimmäistä kertaa kilpailun kärkisijoilla – liike voitti samaisen palkinnon myös vuonna 

2010. Alakärppä toteaa voiton olevan osoitus siitä, että Mikkelin liikkeen työntekijät ovat paitsi ylpeitä 

omasta tiimistään ja myymälästään, myös hyvin sitoutuneita työhönsä. 

Alakärppä on myös aktiivinen hyväntekijä. Hän lähti vapaaehtoisen avustusryhmän kanssa marraskuun 

lopussa Tansanian Morogoroon, jonne hän vei mikkeliläisten lahjoittamia silmä- ja aurinkolaseja niitä 

tarvitseville. Alakärppä kiittää mikkeliläisiä ahkerasta osallistumisesta hyväntekeväisyyskeräykseen ja 

muistuttaa, että tarpeettomaksi jääneitä silmä- ja aurinkolaseja otetaan vastaan Mikkelin Specsavers 

Optikko-liikkeessä ympäri vuoden.  

- Kokemus oli ainutlaatuinen. Matkustimme syrjäisiin kyliin, joiden asukkailla ei olisi muuten ollut 

mahdollisuutta näönhuollon palveluihin. Kohtaamiset paikallisten kanssa jäivät erityisesti mieleeni. 

Lasien vastaanottajien ilo konkretisoi avun antamisen ja sen saamisen kautta minulle täysin uudella 

tavalla. Oli hienoa päästä viemään lasit suoraan lahjoittajalta uudelle omistajalle, Alakärppä kuvailee.  

 

Lisätietoja: 

Viestintäjohtaja Irene Hernberg, Specsavers Finland, 040 662 5866, irene.hernberg@miltton.fi  

Optikko Vesa Alakärppä, Specsavers Optikko Mikkeli, 015 3370555, vesa.alakarppa@st.fi.specsavers.com 

Kuvapyynnöt: 

Viestintätoimisto Miltton, Soila Lehkonen, 050 382 0170, soila.lehkonen@miltton.fi  

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 

optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, Norjassa, 

Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2013 yli 2,3 miljardia 

euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. 

Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva 

liikeverkosto kattaa koko maan. http://www.specsavers.fi   
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