
Mari Korpikaivo ehdolla K-ryhmän Vuoden nuorten työllistäjäksi
K-ryhmä etsi kesän ajan keskuudestaan Vuoden nuorten työllistäjää ja Vuoden nuorta työntekijää. Kumpaankin sarjaan tuli
ehdotuksia yhteensä 303 kappaletta. Urjalan K- Supermarket Marin kauppias Mari Korpikaivo on ehdolla Vuoden nuorten
työllistäjäksi. Voittajat julkistetaan K-ryhmän henkilöstön ammattilaismessuilla K-Team Päivillä 4.11.
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K-Supermarket Marin kauppiaspariskunta Mari ja Leevi Korpikaivo ovat todella kiitollisia ja otettuja Marin finaalipaikasta.

”Nuorten työllistäminen on ollut meille yksi palkitsevimmista asioista kauppiasurallamme. Saamme antaa ponnahduslaudan tulevaisuuteen, ja
on myös hienoa seurata, mihin kaikkiin ammatteihin meillä työnteon aloittaneet ovat päässeet”, sanoo Mari Korpikaivo.

Nuoren ensimmäinen työpaikka K-Supermarket Marissa on useimmiten TET-harjoittelujakso, jonka parhaalla mahdollisella tavalla hoitaminen
on paras ponnahduslauta kesätyöhön kaupassa. Kaupassa on monenlaisia töitä eri-ikäisille nuorille ja kauppiaita ilahduttaakin nähdä nuorten
tarttuvan uusiin ja erilaisiin hommiin innolla ja turhia aristelematta. 

”Melkein kaikki kesätyöntekijät ovat tulleet meille TET-harjoittelun kautta. Ensimmäisenä kesänä työt ovat simppelimpiä perustöitä ja sitä
mukaa kun kokemusta karttuu ja tahtoa oppia uutta löytyy, siirrytään haastavampiin työtehtäviin. Täysi-ikäisenä on mahdollista olla myös
kassatyössä. Pääsääntöisesti nuoret ovat meillä töissä useamman kesän eli kokemusta kertyy monista eri kaupan töistä”, Mari kertoo.

Urjalasta löytyy Marin mukaan paljon nuoria, jotka ovat innokkaita tarttumaan töihin kaupassa. Kauppiaan suurin haaste onkin tehdä valinnat
monien hyvien ehdokkaiden joukosta.

”Reippaus ja kohteliaisuus tekevät heti vaikutuksen. Ja monet pienet asiat vaikuttavat, esimerkiksi lakin ottaminen pois päästä, kättely ja silmiin
katsominen keskusteltaessa. Myös sillä on merkitystä, miten paljon työhakemuksen teossa on nähty vaivaa”, Mari listaa valintaan vaikuttavia
asioita.

K-Supermarket Marissa nuorten työllistämistä pidetään todella tärkeänä, koska pienellä paikkakunnalla kesätöiden löytyminen on vaikeaa.

”Haluamme antaa mahdollisimman monelle mahdollisuuden työntekoon vaikka se olisi vain kahden viikon Tutustu ja tienaa -jakso”, kauppias
sanoo.

K-ryhmän kesän K-duuni -kilpailu oli jatkoa aikaisempien vuosien K-duuni- ja kesäduunikampanjoille. Mari Korpikaivon lisäksi Vuoden nuorten
työllistäjä -tittelin finalistit ovat Juuso Österman, K-Supermarket Eurajoen Portti, Eurajoki ja Tiina Kaarto-Alanko, K-Rauta Passeli, Salo.
Vuoden nuori työntekijä -tittelin finalisteja puolestaan ovat Samuli Kalliala K-Rauta Lahdesjärvi, Tampere, Joni Koivisto, K-Market Tahmela,
Tampere ja Anssi Salminen, K-Market Pirkka, Laihia.

Molempien sarjojen finalistien valintaan vaikuttivat henkilön saama ehdotusten määrä sekä niiden laadullinen sisältö K-ryhmän
toimintaperiaatteiden mukaisesti.
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