
|1|TEATAJA

TEATAJA
C O O P  E E S T I  T Ö Ö T A J A T E  J A  K L I E N T O M A N I K E  A J A K I R I

SELLES  
NUMBRIS

LK 8
HEA PROJEKT 

Legendaarne  
Hauka Laat

LK 9 
PARIM  

TEENINDAJA 
Tunnustasime  
silmapaistvaid 

klienditeenindajaid

Lk 10
SÜNDMUS 

Asendamatute 
suvepäevad

JUULI 2018

Ilona 
Leetma:
Kui midagi väga 
tahta, siis on kõik 
võimalik

SISALDAB 
4 LK COOP
TARTU ERI



JUHTKIRI
M

IN
U

 C
O

O
P

MINU COOP on rubriik, kus meie inimesed kirjutavad sellest, kuidas nad näevad Coopi kui organisatsiooni, kus nad töötavad.
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E
lu on pidevas muutuses. Nii nagu looduses, liikide vahel, 
käib ka majanduses ettevõtete vahel pidev olelusvõitlus. 
Levinud ütlus „Kohane, arene või sure“ on korduvalt 
kinnitust leidnud igas maailma otsas ja nii suurte kui ka 

väikeste ettevõtete seas. Ellu ei jää mitte kõige tugevamad ega ka 
kõige suuremad, ellu jäävad kõige paindlikumad ja kohanemisvõi-
melisemad. 

Need, kes suudavad varem tehtud plaane vajaduse korral kiiresti 
muuta. Need, kes oskavad teiste kogemustest õppida ja need õp-
petunnid kiiresti oma hüvanguks rakendada. Ja muidugi need, kes 
ei rahuldu olemasolevaga ega jää rahulikult mugavustsooni istuma, 
vaid kes uurivad, otsivad ja katsetavad kogu aeg uusi ideid ja mee-
todeid. Sest see, mis töötas varem ja aitas meil jõuda siia, ei tööta 

enam täna. Ja see, mis aitab meil edukas olla täna, ei ole tõenäoli-
selt meile abiks enam homme. 

Meie jaoks kõige tuntum ja suurem näide kohanemisega mitte-
toimetulemisest on tõenäoliselt Nokia. Olnud pikka aega oma turu 
liider, ei suutnud nad kaasas käia arengute ja inimeste muutunud 
ootustega. See tähendas kiiret ja valusat allakäiku. Sama saatus on 
tabanud sadu teisi ettevõtteid. 

Coop on oma 116-aastase ajaloo jooksul Eestis näinud paremaid 
ja halvemaid aegu, kuid suutnud alati ennast vajaduse korral kokku 
võtta ja kohaneda ning pidevalt edasi areneda. See on ka üks nen-
dest põhjustest, miks me praegugi turuliidrid oleme. Viimastel 
aastatel tehtud muudatused – Coopi kaubamärgi turuletoomine, 
Eesti suurima kesklao ehitamine ja sujuv käivitamine, Nutikassad, 
e-pood, Coop Pank, Coop Sula, oluliselt kasvanud otseimport, Väärt 
Valik -veinid, kauplusekontseptsioonide arendamine ja uute kaup-
luste avamine, autoloos ja sellega kaasnenud omatöötajate loos, 
planogrammide ning sortimendi ühtlustamine ja palju muud, mis 
tehtud – on aidanud meil kasvada turust mitu korda kiiremini. 
Meie turuosa on peagi jõudmas viimase 15 aasta kõrgeimale tase-
mele ja meie koondtulemused on kõigi aegade parimad. 

Ka kõigi viimasel ajal tehtud uuringute ja pingeridade järgi oleme 
Eesti ettevõtete seas absoluutses tipus – Coop on kõige mainekam 
jaeettevõte vähemalt nelja tänavu avaldatud uuringu järgi, oleme 
Eesti erasektoris suuruselt teine tööjõumaksude maksja Swedbanki 
järel ja meie koondkäive paigutab meid suuruselt viiendaks orga-
nisatsiooniks Eestis. 

Aga kui tahame edukad olla ka edaspidi, peame elama teadmise 
ja arusaamisega, et areng ei tohi seiskuda ja kogu meie organisat-
sioon peab olema pidevas muutumises. Ka hetkel on töös mitu uut 
ja suurt projekti, mille edukas juurutamine tagab meile võime vastu 
panna kõigile uutele proovikividele. Pingutame kõik ühiselt, et 
need arendused õnnestuksid! 

Jaanus Vihand
Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees

Ka kõigi viimasel ajal tehtud 
uuringute ja pingeridade 
järgi oleme Eesti ettevõtete 
seas absoluutses tipus.

Muutustest

Liitusin Coopi toreda tiimiga 2017. aasta 
märtsis paari hea sõbra soovitusel. 

Kuna olin aastaid tagasi sarnast tööd 
juba teinud, oli mul mingi aimdus olemas, 
mis mind ees ootab. Samas mäletan, et 
ilm oli sombune ja minu mõtted tööletu-
leku suhtes vaatamata julgustavatele sõp-
radele samuti veidi segased. Kõige ette-
vaatlikumaks tegi mind vist siinne uus ja 
suur logistikakeskus. Mõtlesin, et siin 
eksin küll raudselt ära! Õnneks kohtusin 
juba esimesel päeval lahke personalispet-
sialisti Kätliniga, tänu kellele kadus eba-
kindlus uue tundmatu keskkonna suhtes 
kiirelt.

Mis puutub sellesse, mida tähendas 
Coop minu jaoks aasta tagasi ja kuidas 
näen seda nüüd, tuleb tunnistada, et 
enne siia tööle asumist ma Coopist suurt 
midagi ei arvanudki. Olin seda alati seos-
tanud ühe Maksimarketiga, mida lapse-

põlves külastasin ja mis oli mulle miskipä-
rast meelde jäänud oma suure pinna ja 
kesise kaubavaliku poolest. Siin olles sain 
aga aru, et Coop on vahepeal väga suure 
muutuse läbi teinud.

Väga kõrgelt hindan ka missiooni 
hoida elu igas Eestimaa nurgas. Hea on 
töötada sellises organisatsioonis, kus 
mõeldakse ka maainimeste peale. 

Töö on mul iseloomult suhteliselt ru-
tiinne, kuid tunnen, et siingi on võimalik 
areneda. Näiteks olen aastaga muutunud 
kiiremaks ja iseseisvamaks. Pealegi või-
maldab graafikuga töö mul kenasti töö- ja 
eraelu lahus hoida. Naudin väga seda, et 
saan töölt lahkudes siinsed mõtted välja 
lülitada ning rahulikult hobidega tegeleda.

Karel Liiv, Coop Eesti Keskühistu  
logistikakeskuse  
paigutaja-komplekteerija
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Saaremaa Tarbijate Ühistu avas 23. mail suvi-
tajate tuiksoonel asuva Liiva Konsumi asemel 
uue ja suurema kaupluse. Lisaks avaramatele 
ruumidele ja suuremale sortimendile on 
kaupluses ka Nutikassad.

Poodi on paigaldatud ka Coop Panga 
pangapunkt, kus saab kasutada kõiki igapäe-
vaseid pangateenuseid: avada konto, vor-
mistada pangakaardi ning esitada väikelaenu 
või Säästukaart Plussi taotluse. Pangapunkti-
des teenindavad kliente kaupluse teeninda-
jad, kes on läbinud vastava koolituse.

Antsla Tarbijate Ühistu juhataja Roman 
Provotorovi sõnul võeti väikeses maa-
kohas suur ehitustöö ette selleks, et 
luua ühistu klientomanikele ja teistele 
kohalikele võimalus teha oma oste kor-

ralikus tänapäevases kauplusehoones. 
128-ruutmeetrise müügipinna ja täiesti 
uue kontseptsiooniga väikepoe ehitus-
töödesse paigutati pikkade aastate väl-
tel Tsooru kauplusest laekunud kasum. 

Kantar Emor korraldab igal kevadel 
tuhandete palgatöötajate seas uu-
ringu, et selgitada välja Eesti eelista-
tuimad tööandjad. Tänavu koostatud 
pingereas tõusime võrreldes mullu-
sega üheteistkümne koha võrra, olles 
nii kõikidest teistest jaekettidest enam 
kui 20 kohta eespool.

Kantar Emori uuringuekspert Lele 
Aak selgitas: „Coop Eesti on viimasel 
ajal silma paistnud oma äri laiendami-
sele ja klientide paremale, kiiremale ja 
sujuvamale teenindusele suunatud 
tegevustega ning see on kuvandit 
Coopist kui arengule suunatud töö-
andjast kindlasti oluliselt parandanud.“ 
Eraldi märkis Aak ära tegevuse laien-
damise finantsvaldkonda ja edasimi-
neku e-kaubanduses.

Kantar Emori tööandjate maine 
trendiuuring toimus juba 13. aastat 
järjest. Poolesaja mainekaima töö-
andja seadsid 2018. aasta aprillis-mais 
pingeritta 1597 palgatöötajat üle Eesti.

Nutikas 
telelahendus
Esimest korda Eestis saab  
nutitelekast vaadata inter
aktiivset erilehte Coop Eesti 
iganädalaste sooduspakku
mistega.

Koostöös Leviraga käivitatud uuenduslik 
lahendus toob tavapärased otsepostipak-
kumised otse telekasse, HübriidTV erile-
hele. Teenus on kättesaadav neile, kes ka-
sutavad signaali kättesaamiseks 
tavaantenni ja ühendavad oma teleri in-
ternetiga.

„HübriidTV võimaldab tuua interaktiiv-
sed tarbijamängud ning pakkumised otse 
telerisse ning mul on hea meel, et Coop 
Eesti esimesena selle projektiga liitus,“ 
ütles idee eest vedaja, HübriidTV sisu- ja 
tootejuht Andres Tarto.

COOPI  
KOKAKOOL  
PÄLVIS TIITLI  
„E-TEGU 2017“ 
E-kaubanduse Liidu juubeligalal va-
liti kohapeal toimunud rahvahääle-
tusega kuue finalisti seast välja aasta 
silmapaistvaim tegija e-kaubandu-
ses.

„Tiitel on meile suur tunnustus, 
kuna võistlesime finaalis viie väga 
kõva tegijaga,“ rääkis Coop Eesti 
Kesk ühistu kommunikatsioonijuht 
Martin Miido, märkides, et tegu 
pole mitte üksnes kiitusega Coo-
pile, vaid ka projektiga seotud koos-
tööpartneritele.

2017. aastal loodud kokakooli 
retseptide valmistamiseks mõeldud 
toidu ained on võimalik e-poe ostu-
korvi lisada ning koju tellida vaid 
paari klõpsuga. Ostunimekirja saab 
automaatselt muuta vastavalt 
portsjonite arvule, asendada tooteid 
või eemaldada kodus olemasolevad 
toiduained, jagada ostunimekirja 
perega ning salvestada seda ka tu-
levasteks tellimusteks. Retseptibaas 
on liidestatud Coop Eesti tootehal-
dussüsteemiga, mis pakub kliendile 
e-poes soovituslikult välja popu-
laarsemad kaubad.

LIIVA KONSUM  
SAI UUE HINGAMISE

Antsla Tarbijate Ühistu  
avas Tsoorus väikepoe

Uus Tikste Konsum,  
Ehituskeskus ja pangakontor

Mai lõpus avasime Võrumaal Tsooru külas Coopi kaupluste  
perekonna esimese uue kontseptsiooniga väikepoe. 

Coopi  
maine  
tööandjana  
kasvas hüppeliselt

Tõrva Tarbijate Ühistu avas 23. mail Tikste Konsumi,  
kus on müügipinda enam kui 1200 ruutmeetrit, millest 
kolmveerandi hõlmab Coop Konsum ning veerandi 
Ehituskeskus. 

Uue hoone avamine tegi Tõrva linna elanikele 
meele head 25 uue töökoha, piirkonna ainsa värske  
kala leti ja pangakontori loomisega. Samas hoones  
asuvas pangakontoris pakutakse kõiki Coop Panga 
teenuseid alates igapäevastest arveldustest 
kuni laenude ja liisinguni.
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T
egemist on taas hea näitega sel-
lest, kuidas 19 tarbijate ühistut 
Eesti eri paigus võivad koos tegut-
sedes väga suurte tegudega hak-

kama saada. 
Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees 

Jaanus Vihand märkis, et sularaha 
väljamakse teenus loodigi lähtudes meie 
organisatsiooni missioonist hoida elu igas 
Eestimaa nurgas. „Suuremad pangad on 
viimastel aastatel oma sularahaautomaatide 
arvu väiksemates asulates pidevalt vähen-
danud, kuigi teame, et sularaha kättesaada-
vus on eriti oluline just suurlinnadest väljas-
pool. Nii leidsimegi koos Coop Pangaga 
võimaluse ehitada üle-eestiline sularahavõr-
gustik üles täiesti uuel moel, kasutades sel-
leks meie Coopi kaupluste võrgustikku,” 
lisas Vihand.

Tänaseks on Coop Sula teenus kasutusel 
kaheksa tarbijaühistu kauplustes ning kõigis 
neis oleme töötajatele läbi viinud ka vasta-
vad koolitused. Arvestades senist tagasisidet 
kaupluse töötajatelt, on heameel tõdeda, et 
uus teenus on toiminud suuremate tõrgeteta 
ning kliendid on sularahateenust enda jaoks 
üha rohkem avastamas. Peagi on valmimas 

Coopi kaupluste kassadest saab 
nüüd sularaha välja võtta

Alates 29. maist hakkasime koostöös Coop Pangaga 120 Coopi 
kaupluse kassas pakkuma sularahateenust. Hiljemalt suve jooksul 

saab teenust kasutada kõigis meie 350 kaupluses üle Eesti. 

TEKST JA FOTOD: COOP

tehniline arendus selleks, et teenuse saaksid 
kasutusele võtta ka ülejäänud Coopi 
kauplused. Kui arendus on valmis, korral-
dame ka neis ühistutes kõigile töötajatele 
koolitused. Seejärel võime öelda, et Coop 
Pank on täitnud suure osa oma lubadusest 
ja toonud igapäevased elementaarsed pan-
gateenused tagasi inimeste kodupiirkonda 
üle Eesti.

Kassa kui pangaautomaat
Kaupluse kassast sularaha väljavõtmine on 
sarnane tavalise sularahaautomaadi kasu-
tamisega: klient ütleb kassas enne ostude 
eest tasumist teenindajale sularahana väl-
javõetava summa ning sisestab makseter-

minali oma pangakaardi PIN-koodi. Seejä-
rel maksab teenindaja soovitud summa välja 
kaupluse kassast ja see võetakse maha 
kliendi pangakontolt. Korraga saab välja 
võtta minimaalselt 5 ja maksimaalselt 100 
eurot. Nende vahele jääv summa muutub 
5-eurose sammuga ehk välja saab võtta 10, 
15, 20 jne eurot.

Kui muidu maksab Coopi kaupluse kassas 
sularaha väljavõtmise teenus 1 euro, siis 
Coop Panga klientidele on see tasuta. Ainus 
tingimus, mis sularaha väljavõtmisel kehtib 
kõikidele pankade klientidele ühtemoodi, 
on vähemalt üheeurone ost, mis tuleneb 
teenust võimaldava MasterCardi rahvus-
vahelisest nõudest. 

I ETAPP II ETAPP
Kauplused, kus käivitasime  
sularahateenuse 29. mail:

Abja TÜ, Haapsalu TÜ, Hiiumaa TÜ,  
Kilingi-Nõmme MÜ, Rapla TÜ,  
Saaremaa TÜ, Tartu TK ja pooled  
Harju TT kauplused.

Antsla TÜ, Elva TÜ, Järva TÜ, Jõgeva MÜ, 
Lihula TÜ, Põltsamaa MÜ, Põlva TÜ, 
Tõrva TÜ, Vändra TÜ, Viljandi TÜ, Võru 
TÜ ja ülejäänud Harju TÜ kauplused.

Kauplused, kus käivitame  
sularahateenuse suve jooksul:
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Tõrva Tarbijate Ühistu 
juhataja Ilona Leetma 
(45) on imetlusväärne 
naine, kes kolme 
väikese lapse ja töö 
kõrvalt omandas kolm 
kõrgharidust ning 
töötas end aastatega 
kassapidajast juhatuse 
esimeheks. 

Ilona  
Leetma
Haridus

 » 2011–2013 Eesti Maaülikool, 
ettevõtluse ja ökonoomika 
magistriõpe

 » 2009–2012 Lääne-Viru  
Rakenduskõrgkool, kauban-
dusökonoomika (cum laude)

 » 2001–2005 Audentese  
Ülikool, ärikorraldus, ärijuhti-
mise õppesuund, bakalaureus

Töö

 » 2009–... Tõrva Tarbijate 
Ühistu, juhatuse liige. Õpetab 
Võrumaa Kutsehariduskesku-
ses majandusarvestust ja fi-
nantsjuhtimist.

 » 2001–2009 Tõrva Tarbijate 
Ühistu, kaubandusjuht

 » 1997–2001 Tõrva Tarbijate 
Ühistu, kaupluse Tõrvik  
juhataja

 » 1996–1997 Tõrva Tarbijate 
Ühistu, müüja 

 » 1995–1996 Valga Transoil 
Servis, müüja

Ühiskondlik tegevus

 » Tõrva valla volikogu liige,  
majandus-eelarvekomisjoni 
esimees

 » MTÜ Usun Headusesse  
juhatuse liige

ILONA LEETMA –
naine, kes jõuab kõike

TEKST: KADRI VAIDLOO 
FOTOD: COOP

K
uigi pärast keskkooli soovis Ilona 
minna õppima matemaatikaõpe-
tajaks, juhtus nii, et ta sai 18-aas-
taselt emaks ja oli sunnitud kõik 

oma plaanid tol hetkel kõrvale lükkama. Siis 
sündis perre ka teine laps ja kui väiksem oli 
kahene, sai Ilona hakata rohkem mõtlema ka 
enda isiklikele plaanidele.

Lapsed kaasas, käis ta töövestlustel. „Saa-
des teada, kelle lapsed need on, ütlesid kõik 
tööandjad muidugi kohe ära,” meenutab ta. 
Nii ei saanud ta töökohta Tõrva kauplusesse, 
vaid hoopis ühte Valga erapoodi kassapida-
jaks. „Töötasin seal pool aastat. See oli tolle 

"Võiksin minna kassasse müüma, olla 
poe juhataja või kaubandusjuht,"
ütleb Ilona Leetma.
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Ilona on 
universaalne 
töötaja, kes on 
näinud ühistulist 
tegevust 
rohujuure 
tasandilt tippu 
välja.

TÕRVA TARBIJATE ÜHISTU
 » Tõrva Tarbijate Ühistule kuulub 12 kauplust, sh Coop Konsumid, Coop  

lähipoed, ketimärgita kauplused ja Coop Ehituskeskus.
 » 95 töötajat, 2993 liiget ehk klientomanikku. 
 » Tõrva Tarbijate Ühistu on 1910. aastal loodud Helme Majanduse-Ühisuse mantli-

pärija. Helme MÜ asutasid kihelkonna talupidajad ja mõisnikud, kes liikmemaksu 
kokku panid ning selle eest toidu- ja majapidamiskaupu müügile tõid. 

 » Lisaks jaekaubandusele ja toitlustusele on ühistus toodetud limonaadi ning ostetud 
kokku põllu, aia- ja metsasaadusi varumiskontoris. Tõrva TÜ on üks Lõuna -Eesti 
vanimaid järjepidevalt tegutsenud majandusorganisatsioone.

aja kohta ilus ja uhke pood. Ühel päeval tuli 
poodi külastama Tõrva Tarbijate Ühistu selts-
kond ja nad kutsusid mind Tõrvasse tööle. 
Muide, ka minu ema töötas tol ajal Tõrva 
Tarbijate Ühistus. Nii ma 1996. aastal Tõrva 
Tarbijate Ühistu poodi kassapidajaks sattu-
singi. Praegune ühistu nõukogu esimees oli 
minu esimene tööandja,” räägib Ilona.

Kes teeb, see jõuab
Kui inimesel on lahtised käed iga töö peale ja 
süda õiges kohas, saab ta hakkama igal pool. 
Nii ka Ilona. Ta oli tubli õpilane kooli ajal ja 
näitas end töölgi parimast küljest. Kassapi-
dajaameti kõrval hakkas ta tasapisi tegema 
kaupluses ka muid töid ning tema kohuse-
tundlikkus ja pealehakkamine ei jäänud mär-
kamata juhtkonnale. Kui Tõrva kauplusesse 
Tõrvik oli vaja juhatajat, pakkus ühistu esi-
mees seda kohta just talle. 

Ka isiklikus elus jätkus rõõme kuhjaga, kui 
perre sündis kolmas laps. Pärast kolme kuud 
pisipõnniga kodus olemist läks Ilona tööle 
tagasi. „Kui noorem laps oli aastane, läksin 
õppima ärikorraldust. Teadsin, et kui tahan 
klienditeenindaja ametist edasi liikuda, siis 
pean minema õppima,” ütleb Ilona. Nii sõitis 
ta neli aastat Tartu vahet ja omandas Auden-
tese Ülikoolis ärikorralduse bakalaureuse 
kraadi. Pärast seda pakuti talle juba ühistu 
kaubandusjuhi kohta.

„2008. aasta detsembris olid ümberkorral-
dused ühistu juhtkonnas ja mind valiti ühistu 
kolmeliikmelisse juhatusse, pool aastat hil-
jem jäin aga juba üksinda juhatusse ja sellest 
ajast olen olnud ühistu juhataja,” räägib Ilona.

„Kui olin juba ühistu juht, mõtlesin, et võiks 
midagi ka selles valdkonnas juurde õppida, 
ja läksin 2009. aastal õppima Lääne-Viru 
Rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomikat, 
mille lõpetasin cum laude. Olles selles koolis 
kolmandal kursusel, läksin veel Eesti Maaüli-
kooli magistriõppesse õppima ettevõtlust ja 
ökonoomikat,” naerab Ilona. Tagantjärele 
tundub talle endalegi mõistatusena, kuidas 
ta seda kõike teha jõudis.

Universaalne töötaja
Ilona on universaalne töötaja, kes on näinud 
ühistulist tegevust rohujuure tasandilt tippu 
välja. „Kui me avasime hiljuti Tõrvas uut 
Tikste Konsumit, siis tundsin, et olen pädev 
küll. Põhimõtteliselt võiksin minna kassasse 
müüma, olla poe juhataja või kaubandusjuht. 

On olnud juhtumeid, kus töötajate haiguspe-
rioodil olen olnud vahetuse vanem või ostu-
juht. Pole asja, millega ma hakkama ei saaks,” 
ütleb Ilona. 

Kõige südamelähedasem on talle siiski 
kaupluse juhataja amet. „Sain selles ametis 
kõige rohkem panustada ja nägin kõige roh-
kem oma töö tulemust. Kaupade paiguta-
mine, töö personaliga – kõik see meeldis 
mulle väga!”

Nüüd, mil Ilona enda koolitee on seljataga 
ja lapsed suured, annab ta oma teadmisi ja 
elukogemust edasi järgmisele põlvkonnale. 
Ta õpetab noori Võrumaa kutseharidus-
keskuses.

„Olen alati õpilastele ja ka oma personalile 
öelnud, et kui midagi väga tahta, siis on kõik 
võimalik. Isegi, kui elu teeb keerdkäike, mil-
leks sa pole valmistunud. Kõige tähtsam on 
aja planeerimine. Kui ma töö ja laste kõrval 
koolis käisin, oli mul igaks päevaks oma 
plaan, mille pidin ära tegema,” räägib Ilona.

Rulluisutajast vanaema
Ilonal on oskus tulla toime ka keeruliste olu-
kordadega, sest nagu ta ütleb – lahendamatuid 
olukordi ja probleeme ei ole.

„Ühistu juhtimise tasandil on mul olnud väga 
raskeid aegu, mil ma mõtlesin, et miks just 
nüüd, kus mind vajatakse ühistus, olen ma 
koolis. Aga tegelikult on igal asjal lahendus, ei 
tohi alla anda,” ütleb ta.

Praegu on Ilona alluvuses 12 poodi: neli Coop 
Konsumit, ülejäänud on A&O kauplused.

Oma igapäevaostud teeb Ilona kas Tõrva 
või vast avatud Tikste Konsumist. Tikste 
Konsum on esimene kauplus, mis tema ju-
hiks olemise ajal tuli nullist üles ehitada ja 
avada. „See on nagu minu oma väike laps, 
eriliselt südamelähedane.”

Olgugi et õppimine ja töö on Ilona elus 
olnud olulised, peab ta elus kõige tähtsa-
maks perekonda. Ta on tänulik, et tema 
lastel on nii abivalmid ja head vanavane-
mad. Ilona on ise noor vanaema ja üritab nii 
palju kui võimalik olla abiks ka oma tütrele, 
kel on seitsmekuune pisipõnn. „Nii palju kui 
võimalik ja olgu ma nii väsinud kui tahes, 
tahan ma ikka oma lapselapsega tegeleda. 
Mõtlen ju alati sellele, kuidas minu laste 
vanavanemad mind aitasid,” ütleb Ilona.

Lisaks perele ja tööle on Ilona aktiivne 
harrastussportlane. Ta on kuuendast klas-
sist saadik mänginud võrkpalli, käib rull-
uisutamas ja osaleb koguni rulluisu-
maratonidel. „Kui oli väga raske aeg, panin 
kõrva klapid kõrva, kuulasin muusikat ja 
sõitsin rulluiskudega. See oli väga mõnus, 
olla vaid iseenda mõtetega.”

Ilona peab oluliseks ka teisi aidata. Ta on 
MTÜ Usun Headusesse juhatuse liige. MTÜ 
on juba üheksal korral jõulude ajal korral-
danud heategevuskontserti, mille käigus 
korjatud raha eest on abistatud üheksat 
noort Tõrva piirkonna abivajajat. Need 
kontserdid on juba saanud Tõrva linnas 
oodatud kolmanda advendi kontserdiks ja 
kindlasti toimub see ka tänavu. 
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E
esti ühe legendaarseima laada aja-
lugu ulatub 19. sajandisse, kui kaup-
mehed ja talupojad tulid oma kraa-
mikoormate ja kariloomadega 

Vana-Antsla mõisa Kraavi kõrtsi juurde kaup-
lema. Tolleaegsed laadad olid rahvarohked 
sündmused, mille puhul keedeti laadalistele 
suppi, sõlmiti lepinguid ja sobitati tutvusi. 
Laadalt sai osta prantssaia ja pulgakompvekke, 
rõivaid ja kangaid, nahksaapad, postkaarte, 
laastukorve, puutööriistu jms. Oli veiderdajaid 
ja leierkastimehi. Nõukogude aja esimesel 
poolel soikus laadakultuur. Alles 1960. aastate 
teisel poolel hakkasid tarbijate ühistud jälle 
laatasid korraldama. Tollel ajal tulid inimesed 
laadale eeskätt meelt lahutama ja defitsiiti ot-
sima. Laatadel käis melu: rongkäigud, suitsesid 
šašlõkipannid, mürtsus puhkpillimuusika, 
esinesid ansamblid ning taidlejad lustisid tant-
sida ja laulda. Paaril aastal 1990ndate algul, kui 
inimeste taskutes haigutas tühjus ning lettidelt 
polnud midagi saada, jäi ka Hauka Laat ära. 
Polnud kaupa, raha ega ostjaid.

Koht igaühe südames
Tänapäeval on Hauka Laat kujunenud laat-
messikeskuseks, kus tutvustatakse uusi tooteid 
ja teenuseid, degusteeritakse kaupmeeste pa-
kutavat ning on rohkesti meelelahutust. Hauka 
Laada lahutamatu osa on reedeõhtune ava-
pidu, laupäevaõhtused Romuralli ja Staadio-
nikontsert ning lõbustused ja atraktsioonid. Sel 
aastal võetakse mõõtu ka spordis: laupäeval 
toimub Hawaii Express Estonian Cup rattama-

Pika ajalooga menukat laadatava on elus hoidnud 
tarbijate ühistud. Laatadest tuntuim on Coop Antsla 
korraldatav Hauka Laat.

Hauka Laadale!
Hauka Laat toimub  
tänavu 11.–12. augustil.

PÕLINE  
LAADAPAIK
 » Vana-Antsla mõisas hakati laatu 

pidama juba tsaariajal. 

 » Antsla, mis esialgu kandis  
Siksälä ja hiljem lähima talu-
koha järgi Hauka nime, tekkis  
Siksälä kõrtsi ümber. 

 » Esimest korda mainitakse 
ametlikus laadateates Vana-
Antsla laata Hauka laada  
nimetuse all 1903. aastal.

 » Aastal 1920 sai Hauka alevi-
õiguse ja kannab sellest ajast 
Antsla nime. 1930ndatel peeti 
Antslas laata koguni igal kuul.

 » 1960ndate lõpus taastas Antsla 
Tarbijate Kooperatiiv tradit-
siooni Hauka Laada nime all. 

ratoni Hauka Laada etapp.
Antsla Tarbijate Ühistu haldusjuht Aigar 

Grihin on Hauka Laata korraldanud 23 aas-
tat. „See on Antsla kandi inimestele aasta 
tippsündmus, laada järgi pannakse paika 
suguvõsa- ja klassikokkutulekud,ˮ ütleb ta.

Et laadale on sissepääs tasuta, pole võima-
lik öelda täpset külastajate arvu, kuid mõned 
aastad tagasi lasid korraldajad uurida laada 
külastatavust mobiilipositsioneerimise 
kaudu. „Statistikasse mahtusid need, kes 
Hauka Laadal kasutasid mobiili, ja neid oli 
üle 20 000. Kui arvestada, et Antslas elab 
1340 inimest, siis on seda päris palju,“ nen-
dib Grihin.

Hauka Laat on paljudele kohalikele ka 
töö- ja lisateenimisvõimalus. „Seal on paar 
talumeest, kes niidavad oma heinamaad ära 
ja pakuvad väikese tasu eest parkimist. On 
kodumajutusega tegelevaid inimesi, viimasel 
paaril aastal on laada ajal avatud mõned 
kodukohvikud, samuti teenivad Antslas te-
gutsevad kolm söögikohta neil päevadel 
olulise lisa.“

Laada korraldamisega tegeleb igapäeva-
selt viis inimest, kuid vahetult enne laata 
läheneb see arv 20–30 inimesele. „Kõige 
keerulisem on tugisüsteemide tagamine. 
Näites prügi on vaja üles korjata, kuid kee-
ruline on leida inimesi, kes seda tööd teeks,“ 
räägib Grihin. „Ühistu enda töötajaskond on 
optimeeritud ja meil pole võimalik laada 
ajaks poest inimesi ära võtta. Küll aga saavad 
mõned koolinoored mõnepäevase tööotsa.“

Defitsiidist talukaubani
Grihini sõnul oli 70ndatel suur defitsiidi 
aeg, siis korraldas laata Tarbijate Ühistu 
eelkäija Tarbijate Kooperatiiv. „Teksa-
pükse oli väga raske saada. Laadad olid 
kohad, kus tavapärasele jänesele, põrsale, 
värskele kartulile, maasikale ja tavariide-
kaubale oli oluline ka n-ö täika pool. Seal 
müüdi igasugust kraami: Montana kile-
kotte, trikotaažist valgeid T-särke, kuhu oli 
kirjutatud punaste tähtedega NIKE jms. 
Sai osta ansamblite ABBA või Smokey 
mustvalgeid fotosid, 60 kopikat tükk – see 
oli suur käsitöönduslik äri.ˮ

Hauka Laat sai uue hingamise 1994. 
aastal, kui laada asukohaks sai Antsla kesk-
linn. „Ka kaupade valik läks laiaks – va-
nakraamist kuni uute autodeni välja. Kut-
suti kohale ettevõtted, kes tutvustasid oma 
tooteid, ja laat võttis laat-messi ilme. Aas-
tatega oleme suuremat tähelepanu pööra-
nud mitmekesisusele ja  meelelahutus-
programmile,“ räägib Grihin. „Sest mida 
inimene laadalt tahab? Paljud tahavad 
lihtsalt osta, paljud tahavad ennast näidata 
või teisi vaadata, mõned tahavad pidut-
seda, sestap tuleb mõelda kõikide soovi-
dele.“

Grihini sõnul on nii ajaloolise ja tugevalt 
kanda kinnitanud laada korraldamine 
vastutus ja missioon. „Laat ei ole meile 
tuluteenimise koht. Missioonitundest me 
seda asja veame, õnneks miinusesse pole 
jäänud.“
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Nutikassade võidukäik 
Coop Tartu kauplustes

Nutikassa abil 
tehtud ostude 
arvu suurenemine 
näitab, et Tartu 
inimesed on 
innovatiivse 
võimaluse hästi 
vastu võtnud.

Kvartali Maksimarketi vahetusevanem Helena Vaikre nutikassade alal klienti abistamas.

TEKST: TEELE TAMME,  FOTO: VIIVI JÄRVE

Esimene Nutikassa lahendus Tartus ja Coopi kaupluste perekonnas 
paigaldati 2009. aastal Lembitu Konsumisse. Tänaseks on Nutikassad kas 
iseteeninduskassade või iseskaneerimispultidena olemas kõikides Tartu 
Coop Maksimarketites ning alates sügisest saab mõlema Nutikassa vahel 
valida ka suuremates Tartu Coop Konsumites.

U
jula ja Kivilinna Konsumist, kus 
praegu tegutsevad veel vaid ta-
vakassad, leiab sügisest nii ise-
teeninduskassad kui ka puldiga 

Nutikassa lahendused. Puldiga Nutikassat 
saavad Ujula Konsumi kliendid järele proo-
vida juba juulikuus. Et kõikide suuremate 
Coop Tartu poodide kliendid saaksid valida 
iseteeninduskassa ja puldiga lahenduse 
vahel, paigaldatakse lisaks puldiga Nutikas-
sadele sel sügisel Lõunakeskuse ja Eedeni 
Maksimarketitesse ka iseteeninduskassad 
ning Lembitu Konsumisse lisandub oma-
korda puldilahendus.

Kaks mugavat varianti
Kas klient peaks eelistama iseteeninduskas-
sat või puldiga lahendust, sõltub tema ostu-
korvi suurusest. 

Kui ostukorv on suur, soovitame Säästu-
kaardi omanikul alati kasutada puldiga la-
hendust. See võimaldab kaubad skaneerida 
kohe riiulilt võttes ja need otse juba eelnevalt 
ostukorvi valmis sätitud ostukotti asetada. 
Nii tuleb lõpuks tagastada vaid pult ja ska-
neeritud kaupade eest tasuda – tooteid kotist 
enam eraldi välja võtma ei peagi. 

Puldita iseteeninduskassat võiks eelistada 
aga väikse ostukorvi puhul. Seejuures on 
ainsaks erisuseks tavakassast tõik, et kaubad 
skaneerib kassasse jõudes klienditeenindaja 
asemel klient ise. Et iseteeninduskassasid on 
alati mitu, liiguvad sealsed järjekorrad tihti 
oluliselt kiiremini kui tavakassas.

Palun, kas saaksite  
mind õpetada?
Nutikassa abil tehtud ostude arvu suurene-
mine näitab, et Tartu inimesed on innova-
tiivse võimaluse hästi vastu võtnud. Näiteks 
kasutab Kvartali Coop Maksimarketis juba 
iga kolmas klient kauba eest tasumisel ta-
vakassa asemel Nutikassat.

Neil, kes iseteeninduskassasid või puldiga 
lahendusi veel proovinud ei ole, soovitame 
seda tungivalt teha, sest kord, kui asi selge, 

saab poeskäigud teha märksa mugavamalt ja 
kiiremini. Pealegi on meil Nutikassade juures 
alati abivalmid teenindajad, kes rõõmuga nõu 
annavad ja hätta jäämise korral appi tõttavad. 

Samuti ei maksa lasta end häirida juhusli-
kest ostukontrollidest, mida viiakse läbi ees-
märgiga hoida turvalisust – tegu on rutiinse 
kontrolliga, mille edukal läbimisel saavad 
kliendid väikse kingituse. Inimesed, kelle 
ostukorve kontrollitakse ehk kelle kaubad 
täiendavalt veel tavakassas skaneeritakse, 
valib sinna Nutikassa süsteem täiesti juhus-
likult.
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Vahetud kogemused Nutikassas
Kuidas on Kvartali Maksimarketis 
Nutikassad vastu võetud?
Väga hästi! Paljud kasutajad on noored, kel-
lele on nutilahenduste kasutamine nii iga-
päevane, et nad ei vaja üldse juhendamist. 
Toimetavad nii iseteeninduskassade kui ka 
iseskaneerimispuldiga ja abi küsivad harva. 
Samas on ka vanemaid naiste- ja meeste-
rahvaid, kes hea meelega Nutikassasid kasu-
tavad. Tulevad lausa ise juurde ja ütlevad: 
„Palun, kas saaksite mind õpetada? Tahaksin 
siin maksmist proovida.“ Igal nädalal käib 

näiteks üks armas püsikundedest vanapaar, 
kes nii tublilt ja järjepidevalt iseteeninduses 
toimetab. Vanemaid inimesi on lausa lust vaa-
data, kui nad põnevusega Nutikassa maailma 
avastavad. 

Milliseid kassasid Kvartali Maksimarketis  
eelistatakse, kas iseteenindus- või 
puldilahendust?
Minu arvates jagunevad eelistused üsna võrd-
selt. Inimesed on aru saanud, et puldiga ska-
neerides on suurt ostu kiirem ja kergem teha. 
Väga harva näen, et keegi suure ostukorviga 
iseteeninduskassasse tuleb. Seal tehakse 
pigem väiksemaid oste. On ka erandeid. Mõni 
lihtsalt vanast harjumusest tahab iseteenin-
duskassat kasutada, kuna see võimalus on 
meil kauem olnud. 

Mille poolest erineb Nutikassa teeninduses 
töötamine tavakassas töötamisest? 
Nutikassade tsoonis tuleb kliendiga vahetut 
suhtlemist rohkem ette. Kliendile lähenemine 
peab olema hästi läbi mõeldud, kuna klienti ja 
teenindajat ei eralda antud juhul kassa. Lähe-
neda tuleb tasa ja targu, kuid mitte ootama 
jäädes, et klient ise abi palub. Kohe kui näed, 
et klient abi vajab, peab kliendi poole pöör-

duma. Inimesi on erinevaid ja klienditeenin-
daja kohuseks on alati jääda diplomaatiliseks 
ning rahulikuks. Minule see vahetu suhtlus 
väga meeldib. 

Kas sulle meenub mõni vahva lugu 
iseteeninduskassast?
Iseteeninduskassad on head peresuhete 
proovile panijad. Olen näinud mitmeid tülisid 
ja leppimisi nii paarikeste kui ka laste vahel. 
Tavaliselt on põhjuseks see, et üks tahab oste 
kotti asetada ajal, mil teine veel alles kaupu 
skaneerib. Nimelt peab kaupa kassas ise ska-
neerides kogu kaup olema skaneeritud ja selle 
eest tasutud enne, kui see kotti asetada. Kui 
alustada kauba isiklikku ostukotti pakkimist 
varem, siis ei lase süsteem skaneerimist jät-
kata ja teenindaja peab kliendile appi minema. 
Me hea meelega aitame, kuid siiski on pere-
konnas toodete skaneerija pahatihti pakkija 
peale pahane, et miks too nii kärsitu on. 
Teine tihedalt esinev jagelemine on laste 
vahel, kes kõik soovivad kaupu läbi piiksutada. 
Üks on siis teise peale pahane, et miks too sai 
rohkem piiksutada kui tema. Siit võiks justkui 
järeldada, et kui kaasas on väikesed lapsed või 
tuled poodi kärsitu elukaaslasega, siis on tar-
gem kasutada puldilahendust. 

HELENA VAIKRE, Kvartali Maksimarketi vahetusevanem

Mobiilirakendus 
MyPrefs salvestab 
Sinu ostueelistused ja 
aitab poodi külastades 
vastavalt sellele üles 
leida sobivaimad kaubad. 

N
äiteks kui hindad toodete juu-
res tervislikkust, paneb raken-
dus tooted just tervislikkuse 
alusel ritta ja soovitab sulle ka 

tooteid, mida ise polekski otsida osanud.
Tegemist on arendusjärgus prototüübiga, 

mille kasutamiseks pead olema täisealine 
ning kasutama aktiivset Säästukaarti. Ta-
suta rakenduse saab Android-süsteemil 
toimivale telefonile alla laadida Google Play 
Store’ist. Igale osalenule kingitakse pärast 
testperioodi lõppu kuni 50 euro väärtuses 
Coop kinkekaarte vastavalt rakenduse ka-
sutamise tihedusele. 

KASUTA UUT TARKA RAKENDUST KIVI KONSUMIS  
Kingituseks kinkekaart! 

Kivi Konsum ootab Sind Narva mnt 25a, Tartu
Tutvu reeglitega: www.asset-consumerism.eu/testi-reeglid

NB! Mobiilirakenduse abil viiakse Euroopa 
Komisjoni rahastatud rahvusvahelise pro-
jekti ASSET raames läbi sotsiaalset uuringut 
inimeste ostukäitumise ja nutitehnoloogiate 
kasutamise kohta. 

Mind huvitab
toote

tervislikkus!

Mind huvitab
toote keskkonna-

sõbralikkus!
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T
artu noorte töömaleva üldkoordi-
naatori Kristel Kolbergi sõnul 
valitakse igal aastal koostööpart-
nerid noortesõbralikkuse ja üldise 

hea eeskuju alusel. „Pealegi on iga-aastane 
suur huvi Coopi pakutavate töökohtade 
vastu näidanud, et noored soovivad seda 
tööd teha,“ nentis ta. 

Kolmeks nädalaks Maksimarketitesse 
tööle asunud noored tegelevad peaasjalikult 
kaupade vastuvõtmise ja väljapanekuga ning 
riiulite korrastamisega, õppides seeläbi 
tundma protsesse, millele kliendina kauplust 
külastades üldiselt ei mõelda. 

Tulevad võimaluse  
korral tagasi
Juba teist suve järjest Maksimarketisse tööle 
tulnud malevlase Laura Eliise Paama (16 a) 
eelmise aasta kogemus ilmestab seda hästi. 
Tema jaoks oli üks kõige üllatavamaid asju 
poetöö juures tõsiasi, et puu- ja köögiviljade 
väljapanek ei ole niisama lihtne – sellele 
eelneb pikk ja hoolas protsess vilju sorteeri-
des, puhastades ja lõigates. 

Kogemus meeldis Laura Eliisele sedavõrd, 
et ta liitus meie ridadega ka tänavu. Seda-
puhku Kvartali Maksimarketis. „Mäletan, et 
algul pelgasin täiesti uude ja võõrasse kohta 

tööle minekut, kuid arvan, et sain tööga 
kokkuvõttes ikkagi hästi hakkama. Ka töö-
kaaslased olid imevahvad ja alati abivalmid,“ 
kirjeldab Laura Eliise.

Coop Tartu poodides on malevlased suviti 
väga oodatud tööjõud – nad on motiveeritud, 
kohusetundlikud ja töökad. Lõunakeskuse 
Coop Maksimarketi juhataja Meelike Sokk 
kirjeldab malevlasi igati positiivselt: „Mõni 
on vaikne, mõni jutukam ja julgem, aga üld-
juhul õpivad nad kiiresti. Siis, kui oskustest 
või teadmistest puudu, küsitakse abi.“ 

Suur eelis tööturul 
Tartu noorte töömalev pakub tänavu male-
vakogemust 401 noorele, kellest üheksa 
töötab sel suvel kolm nädalat Coop Tartu 
kauplustes. Hiljem saavad nad töölepingu 
alusel omandatud töökogemuse lisada oma 
CV-sse, mis tuleb kindlasti kasuks ka edas-
pidises elus, järgmistele töökohtadele kan-
dideerimisel. 

Maleva edukalt läbinud noortel on tööhar-
jumus, nad on paremini kursis tööseaduste 
ja tööohutusega. Samuti võib kindel olla, et 
nad teavad, mida kujutab endast meeskon-
natöö, ja paljudel paranevad ka sotsiaalsed 
oskused. Kõik see annab hiljem tööturul 
nendele noortele eelise. 

Meie juurde pääseb Kvartali parkla kaudu 
sisenedes pääs number 3 kaudu, mille trepi-

koda on tähistatud rohelise värviga. Sise-
neda saad ka tänava tasandilt Turu tänava 

poolsest sissepääsust, mis on tähistatud sil-
diga Unimed Ühendatud Kliinikud. 

RIIA TÄNAVTURU TÄNAV

Coop Tartu võttis malevlased ka 
tänavu oma tiiva alla
Tartu noorte töömalev ja Coop Tartu teevad juba 
kolmandat aastat järjest koostööd, pakkudes tegusatele 
noortele malevlastele tööd Maksimarketites üle linna.

TEKST: TEELE TAMME
FOTO: VIIVI JÄRVE

Laura Eliise Paama, 
Kvartali Coop Maksimarketi II vahetuse  
malevlane. 

Lisaks teenindustöödele teevad Tartu 
noorte töömalevlased veel heakorratöid, 
abitöid taludes, ürituskorralduses ning kor-
javad aia- ja põllusaadusi. Töökohti pakuvad 
malevlastele nii riigimuuseumid, kohalikud 
omavalitsused, mittetulundusühendused, 
FIE-d kui ka ettevõtted. 

COOP TARTU  
KONTOR ASUB UUEL 

AADRESSIL

Kui soovid meile külla 
tulla, siis ootame Sind 
alates juuli keskpaigast

 Kvartali 4. korrusel, 
aadressil Riia 2, Tartu.

SISSEPÄÄS
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Meie liikmete  
isikuandmed on turvaliselt 
hoitud ja kaitstud

Omniva laiendab tänavu oma 
pakiautomaatide võrgustikku. 
Tulles vastu kohalike elanike 

soovile, paigaldatakse üks paki-
automaat septembris ka Ihaste 

Coop Konsumi ette. 

Kui teil tekib küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, 
palun võtke meiega ühendust, saates päringu e-posti aadressile 
tartutk@tartutk.ee, pöördudes Coop Tartu kontorisse (Riia 2, 
Tartu) või e-posti vahendusel otse Coop Tartu andmekaitsespet-
sialisti poole, saates e-kirja aadressile veronika.sepp@tartutk.ee.

Veendumaks, et teie andmed on korrektsed ja teieni 
jõuaks oluline informatsioon, palume kõigil Coopi 
kliendikaardi omanikel oma andmeid kontrollida 
ning uuendada Coopi iseteeninduses aadressil 
kliendiportaal.coop.ee/login.

A
nname teada, et teie poolt Coop 
Tartule (TÜ Tartu Tarbijate 
Kooperatiivile) edastatud isiku-
andmed on õigusaktides sätes-

tatud korras kaitstud ja turvaliselt hoiusta-
tud.

Õigusaktidest tulenevalt loeme isikuand-
meteks andmeid, mida saame teie isikuga 
seostada. 

Töödeldavateks isikuandmeteks on eel-
kõige, kuid mitte ainult:
• liikme isiklikud andmed (nt ees- ja pe-

rekonnanimi, isikukood või sünniaeg);
• liikme kontaktandmed (nt aadress, te-

lefon, e-posti aadress);
•  liikmelisusega seotud andmed (nt liik-

meks astumise ja väljaastumise või väl-
jaarvamise aeg, andmed sisseastumis-
maksu suuruse ja tasumise ning 

osamaksu suuruse ja tasumise ja tagas-
tamise kohta, andmed üldkoosolekul 
osalemise kohta);

•  liikmesoodustuste ja hüvede võimalda-
miseks vajalikud andmed (nt Coop 
Säästukaardiga registreeritud ostude 
andmed, millelt arvestatakse liikme 
soodustust);

•  seadusest tulenevate kohustuste täitmi-
sel saadud info (nt kohtute, uurimisor-
ganite, maksuhalduri nõuetest tulenev 
teave).

Coop Tartu töötleb oma liikmete isikuand-
meid peamiselt seadusest, põhikirjast ja 
õigustatud huvist tulenevate õiguste ja ko-
hustuste täitmiseks, sh liikmete haldami-
seks ja teenindamiseks (nt liikmete nime-
kirja pidamiseks, liikmesoodustuste ja 
hüvede võimaldamiseks, loosimiste korral-

damiseks, liikmete informeerimiseks erine-
vates liikmeid puudutavates küsimustes, sh 
liikmetele suunatud teabeajakirja Coop 
Teataja edastamiseks jmt).

Coop Tartu kinnitab, et töötleb liikmete 
isikuandmeid, lähtudes isikuandmete tööt-
lemist reguleerivatest õigusaktidest, taga-
des nende töötlemise õiguspärasuse, kon-
fidentsiaalsuse ja turvalisuse ning 
rakendades selleks vajalikke organisatsioo-
nilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi meet-
meid. Isikuandmete töötlemise õiguspära-
sust ühistus jälgib andmekaitseametnik.

Detailse isikuandmete töötlemise korraga 
on võimalik tutvuda Coop Tartu kontoris 
aadressil Riia 2, Tartu või kodulehel  
www.tartutk.ee/privaatsustingimused.

25. maist 2018 jõustus Euroopa Liidu isikuandmete 
kaitse määrus, millega hakkasid isikuandmete 
kogumisele ja säilitamisele kehtima senisest 
rangemad nõuded.

IHASTE  
KONSUMI ETTE  
PAIGALDATAKSE  
PAKIAUTOMAAT

FOTO: OMNIVA 
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PARIM TEENINDAJA

M
ärtsis, kui algab üle-eestiline hea teeninduse kuu, on 
siginat-saginat klienditeenindajate ümber palju – just 
siis lükatakse käima Coop Eesti iga-aastane parima 
teenindaja valimise konkurss, mis saab lõpuakordi 

traditsiooniliselt juuli alguses toimuvatel suvepäevadel. Meeleolukal 
üritusel, kuhu on kokku tulnud kõikide ühistute asendamatud, an-
takse aasta parimatele klienditeenindajatele üle auhinnad.

Parimate väljavalimine ei ole aga tuhandete asendamatute klien-
diteenindajate ja 350 kauplusega organisatsioonis sugugi lihtne. 

Tõeline kadalipp
„Esimese hooga selgitame parimad klienditeenindajad välja kaup-
lustes, seejärel tarbijaühistutes ja viimaks kogu Coopi kaupluste 
perekonna lõikes,“ sõnas Coop Eesti Keskühistu koolitusjuht ja 
konkursi koordinaator Ruta Vainaru.

Tänavu leiti kaupluste parimad klienditeenindajad ühistu sees kas 
väikese teadmistetesti, klientide ja kolleegide tagasiside või nende 
mõlema alusel. Kaupluste parimad pidid omakorda lahendama 
kirjaliku ülesande, mille tulemusena valiti välja ühistute parimad, 
kes liikusid edasi üleriigilisse finaali.

Üleriigilises otsustavas voorus tuli säravatel Coopi kaupluste töö-
tajatel end proovile panna pingelises olukorras – lahendada kliendi-
kaebus päris kaupluses, päris näitlejaga! Niigi väljakutsuvale olukor-
rale lisasid vürtsi kaamerad ning teadmine, et just selle videoklipi 
alusel valib kuueliikmeline sõltumatu žürii välja Coopi aasta parima 
teenindaja.

Finaalis paras pähkel
„Et klienditeenindajad on meil alati väga tublid ja ülesandega hästi 
toime tulnud, otsustasime tänavu anda finalistidele veidi suurema 
pähkli – tavapärase teenindussituatsiooni asemel pidid osalejad 
silmitsi seisma pretensiooni esitanud kliendiga,“ sõnas Vainaru.

Coop Eesti Keskühistu nõukogu esimehe ja žüriiliikme Väino 
Sassi sõnul muutis muidu niigi raske valiku komisjoni jaoks märksa 
lihtsamaks loomingulist lähenemist nõudnud probleemi lahenda-

Tunnustasime silmapaistvaid  
klienditeenindajaid TEKST: KAISA PÄRNA,  

SISEKOMMUNIKATSIOONI SPETSIALIST

Asendamatud inimesed on olemas. 
Nad töötavad Coopis. Neid on kokku 
enam kui 5500 ja nad töötavad iga 
päev selle nimel, et hoida elu igas 
Eestimaa nurgas. Suur osa neist 
teevad seda otse kaupluste kassades, 
valmistades päevast päeva heameelt 
meie sadadele tuhandetele klientidele.

COOPI PARIMAD  
KLIENDITEENINDAJAD 2018
1. Sondra Luik, Ihaste Konsum (Coop Tartu)
2. Merili Uibokand, Võru Maksimarket (Coop Võru)
3. Alla Alber, Pae Coop Ehituskeskus (Coop Jõgeva)
4. Meryl Treial,Turu Konsumi Kodukaupade pood  

(Coop Viljandi)
5. Kati Mätas, Laekvere A ja O kauplus (Coop Järva)

Sondra lahendas olukorra 
õiglaselt, pidades silmas 
nii seadusandlust kui ka 
mõlema osapoole ehk 
ettevõtte ja kliendi huve.

mine. „Kuna kokkupuuteid niisuguste olukordadega on vähe, iga 
juhtum on oma nägu ja selleks meie töötajad nii head ettevalmistust 
saanud ei ole, olid lahendused väga erineva tasemega,“ sõnas ta. 

Nii tõusiski tänavu teiste seast oma igakülgse professionaalsusega 
esile Coop Tartu Ihaste Konsumi klienditeenindaja Sondra Luik, 
pälvides 2018. aasta Coopi parima klienditeenindaja tiitli. „Ta lahen-
das olukorra õiglaselt, pidades silmas nii seadusandlust kui ka mõ-
lema osapoole ehk ettevõtte ja kliendi huve, suheldes terve protsessi 
ajal kliendiga temale arusaadaval moel,“ kiitis Sassi. 

Hea tagasiside sisekoolitajatele
Ehkki konkursi eesmärk on lõbusa proovikivi kaudu tunnustada 
klienditeenindajate tööd ja jagada häid teeninduspraktikaid laiemalt, 
saavad sealt indu ja sisendit edasiseks toimetamiseks ka personali-
töötajad.

„See, et konkursil osalevad klienditeenindajad spontaanses teenin-
dussituatsioonis suurepäraselt toime tulevad, on justkui kinnitus 
sellest, et oleme õigel teel. Samas ka vastupidi – kui ülesanne käib 
pisut üle jõu ka kogenud ja parimatest parimatele teenindajatele, 
näitab see meile, millele töötajate koolitamisel enam tähelepanu 
pöörata,“ märkis Vainaru.

„Pärast seekordset konkurssi vaatame kindlasti üle sisekoolituste 
programmi ja tegeleme senisest enam pretensioonide käsitlemise 
loogika juurutamisega,“ rääkis Sassi, nentides, et teeninduskultuuriga 
on meil kõik juba praegu hästi.

Kaader konkursivideost: 2018. aasta Coopi parim klienditeenindaja
Sondra Luik (vasakul) lahendab kliendi kaebust.
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SUVEPÄEVAD
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Asendamatute 
suvepäevad
TEKST: KAISA PÄRNA, sisekommunikatsiooni spetsialist FOTOD: ANDRÉ ALTJÕE

J
uuli esimesel nädalavahetusel ko-
gunesid meie asendamatud koos 
oma peredega Järvamaale Toosi-
kannu Puhkekeskusesse, kus toi-

musid Coop Eesti traditsioonilised suvepäe-
vad. Üritusest võttis osa ligi 2000 inimest, 
sealhulgas ka ligi 500 last, kel jätkus tänu 
vahvale lasteprogrammile tegevust kaue-

maks. Traditsiooniliselt autasustati Coop 
Eesti parimaid klienditeenindajaid ning võeti 
üksteisega mõõtu erinevatel aladel, alustades 
pingelisest köieveost, lõpetades naerupisarad 
välja toonud isetegevuskavadega! Peaesineja 
oli tänavu legendaarne ansambel Meie Mees, 
kes tõmbas oma aegumatute hittidega käima 
varaste hommikutundideni kestnud peo.  

Ühistud võtsid omavahel mõõtu
seitsmel lõbusal spordialal.

Igal aastal autasustatakse Coopi parimaid
klienditeenindajaid. Pildil on II kohale tulnud 
Merili Uibokand Võru Maksimarketist koos 
Võru Tarbijate Ühistu juhatuse liikme Taago
Taaberiga.

Lastel jätkus Pipi ja kloun Ummi
eestvedamisel tegevust kauemaks.
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SUVEPÄEVAD

SUVEPÄEVADEGA 
TÄHISTATAKSE  

RAHVUSVAHELIST  
ÜHISTEGEVUSE PÄEVA, 
MIDA PEETAKSE ALATES 

1923. AASTAST JUULI  
ESIMESEL LAUPÄEVAL.

Coop Eesti Keskühistu juhatuse 
esimees suvepäevade avakõnet 

pidamas.

Omavahel võtsid mõõtu ka Coop Eesti ühistute juhid.
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M
e ei räägi laenu- või liisingumaksest, vaid kuludest, mis 
tekivad igapäevaselt pangakaarti kasutades ja inter-
netipangas arveid makstes. Tihti tuleb asja uurides 
üllatusena, et palju väikeseid ja tähtsusetuna tundu-

vaid teenustasusid teevad kuus kokku ühe päris märkimisväärse 
summa. Ka siin kehtib vana tõde: oma rahaasjad nutikalt läbi mõeldes 
on võimalik aastas omajagu kokku hoida. 

Kui palju maksab pangateenuste eest 
keskmine Eesti inimene?
Pangad küsivad igapäevaste pangateenuste eest enamasti arveldus-
konto ja pangakaartide kuutasu, internetipanga maksete tasu ning 
sularahaautomaadis sisse- ja väljamakse eest teenustasu. Võtsime 
arvutamisel aluseks keskmise pangakliendi, kes kasutab igapäevaselt 
pangakaarti ja teeb kuus vähemalt viis ülekannet. Ta eelistab oma 
arveid ja makseid tasuda internetipangas, maksab poes enamasti 
pangakaardiga ja võtab aeg-ajalt ka automaadist sularaha välja. Üle-
kandeid ja makseid teeb ta peamiselt Eestis. 

Eesti suuremates pankades maksab ülekanne 0,16 eurot pangasi-
seselt ja 0,38 eurot teise panka raha kandes. Seega, kui klient maksab 
kuus keskmiselt viis arvet, on kulu ligikaudu 1 euro. Pangakaardi 
hooldustasu on suuremates pankades vahemikus 0,96 kuni 2 eurot. 
Seega keskmiselt maksab Eesti inimene juba ainuüksi internetipanga 
maksete ja pangakaardi eest vähemalt 2 eurot kuus.

Krõbeda hinnaga sularaha väljavõtmine
Sularaha väljavõtmine on teatud summa ulatuses kõikides pankades 
tasuta, kui kasutad kodupanga automaati. Kulukaks läheb sularahaga 
arveldamine aga siis, kui kodupanga automaati pole parasjagu käe-

Kui palju 
maksavad
Mis sa arvad, kui palju kulub sul igas kuus 
pangateenustele? Igaüks saab oma kulud 
internetipangas ise üle vaadata, aga vaatame 
järgnevalt, kui palju Eesti inimene igakuiselt 
pangateenuste eest maksab. 

TEKST: NELL JÕESUU, Coop Panga Lõuna-Eesti piirkonnajuht ja Coop Tartu klientomanik

Coop Eesti töötajatele on Coop Panga paketid tasuta. Li-
saks on praegu töötajatele käimas kampaania, mille auhin-
naks on viis Philipsi LCD-telerit. Seega liitu oma pangaga, 
too hiljemalt novembriks üle oma igakuised palgalaekumi-
sed ja osaledki loosis. Coop Panga pakettidega saad lähe-
malt tutvuda meie kodulehel www.cooppank.ee 

Enne lepingu sõlmimist soovitame tutvuda finantsteenuse 
tingimustega ja vajaduse korral pidada nõu spetsialistiga.

pärast ja raha tuleb välja võtta mõne teise panga sularahaautomaa-
dist. Nii näiteks maksavad suuremate pankade kliendid 100 euro 
väljavõtmisel teise panga automaadist teenustasuks 3,5 eurot.

Kuidas saada kulud lihtsalt kontrolli alla?
Lihtsa võimaluse igapäevaste pangakulude vähendamiseks ja kont-
rolli all hoidmiseks pakuvad fikseeritud kuutasuga arvelduspaketid. 
Paljude väikeste ja varjatud teenustasude asemel pakub Coop Pank, 
sarnaselt mitme teise pangaga, oma klientidele arvelduspakette, 
millel on fikseeritud kuutasu ja mille eest saab enim kasutatavad 
toimingud muretult tehtud. 

Kindlaksmääratud kuutasu tagab, et inimene teab alati täpselt 
oma igakuist pangateenuste kulu. Kõik ülekanded, sularaha välja-
võtmine ükskõik millise panga automaadist ja teiste enimkasuta-
tavate teenuste hinnad sisalduvad kõik paketi kuutasus. Sealjuures 
saab Coop Panga kaardiga teenustasuta sularaha välja võtta juba 
126 Coopi kaupluse kassast ning suve lõpuks pakuvad Coop Sula 
teenust kõik 350 Coopi poodi.

COOPI TÖÖTAJATELE  
SOODNE

pangateenused?

COOP PANK
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LOGISTIKA

V
ali üks kahest variandist, lõpeta lause ja saada see märk-
sõnaga „Asendamatu“ aadressile personal@coop.ee. 
Kindlasti märgi juurde ka enda nimi ja ühistu, kus töötad.

1. ___ on asendamatu kolleeg, sest ___

Näide 1. Gregor on asendamatu kolleeg, sest tema naer on nakkav. 
Näide 2. Piia on asendamatu kolleeg, sest temata oleks mul üks 
kinnas kogu aeg kadunud.

2. ___ on asendamatu kolleeg ja ___

Näide 1. Karl on asendamatu kolleeg ja koogimeister – tema 
tehtud õunakooki ei trumpa mitte miski üle.
Näide 2. Laura on asendamatu kolleeg ja ema, kes oma tütre tihti 
töölegi kaasa võtab. 

Näited on illustreerivad – tegelikult võivad iseloomustused vabalt olla 
ka pikemad. 

Tark ei torma
Mida teha, kui kampaaniatooteid on 
tellitud rohkem, kui neid ostetakse? 

Kauplustele jagab soovitusi Coop 
Eesti Keskühistu logistikadirektor 

Martti Lilleorg.

C
oopi kauplustes toimuvad regulaarselt kampaaniad, kus 
pakume erinevaid tooteid soodushinnaga. Kui kõik läheb 
plaanipäraselt, müüvad kauplused kampaaniatooted 
selleks ettenähtud perioodil maha ja kampaaniariiulile 

tekkinud augu täidab peagi järgmise kampaania soodustoode. Kui 
kõik päris plaanipäraselt ei lähe ja kampaaniatooteid on tellitud roh-
kem, kui neid ostetakse, tuleb kauplustel nendega enne järgmise 
kampaania algust muidugi midagi ette võtta. 

KUST LEIDA HINNAKIRI  
VÕI SAADA LISAINFOT? 

23. novembril 2017 toimus kaubandusjuhtide infopäev, 
kus esitleti abistavat tabelit tagastustasude kujunemise 
kohta. 

Lisainfot kaupade kesklattu tagastamise kohta jagavad 
meeleldi ühistute kaubandusjuhid ja Coop Eesti Kesk-
ühistu logistikadirektor Martti Lilleorg, kellega võib ühen-
dust võtta meiliaadressil martti.lilleorg@coop.ee. 

Ootame 10. septembriks kõigi Coopi töötajate mõtteid 
asendamatute kolleegide kohta aadressile personal@coop.ee. 
Kõikide vastanute seast valib žürii välja andekaimad 
sõnasepad, kelle vahel läheb jagamisele 
500 € suurune preemia.

Mis teeb sinu kolleegi asendamatuks?

Ehkki kõik sõltub konkreetsest tootest ja olukorrast kaupluses, on 
olemas teatud nüansid, millele majanduslikult kõige kasulikumat 
otsust tehes tähelepanu tasub pöörata. 
• Kui tegu on sortimenditootega, on võimalus kampaanias olnud, 
kuid riiulile seisma jäänud mõnevõrra suurem kogus siiski müügile 
jätta. Kauplusele on see kasulik, kuna kampaaniaperioodil tellitud 
toote hind on ka kauplusele soodsam kui muidu. Küll aga tasub enne 
otsuse langetamist mõelda ka tavamüügi ja laovarude suurusele.
•  Vahel on võimalus kampaania ülejäägid kesklattu tagastada, ent 
see pole alati majanduslikult parim otsus. Nimelt on meie tagastus-
süsteem üles ehitatud kindla hinnakirja järgi, kus toote tagastamise 
tasu sõltub tagastatava kauba kogusest. Nii võib aga juhtuda, et ük-
sikute ja hinnalt soodsate toodete tagastamise tasu on kauplusele 
kallim kui toodete enda hind kokku. Seda näiteks juhul, kui tagasta-
mise tasu on üks euro ja toodete väärtus kokku 50 senti. Unustada 
ei saa ka protsessikulu – kaupade kokkukogumine, pakkimine ja 
arvete koostamine muudab tagastamise kauplusele veel kallimaks.
•  Olukorras, kus toote tagastamise kulu kujuneb sisseostuhinnast 
kallimaks, oleks tagastamise asemel kindlasti odavam toode poodi 
müügile jätta või äärmusliku näitena lihtsalt tasuta laiali jagada.

|13|TEATAJA
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ASENDAMATU

„K
õiki kliente tuleb kohelda võrdselt ja austusega,“ ütleb 
Sondra. „Pead olema sõbralik ja abivalmis. Oluline 
on tähelepanelikkus. Vahel saab aru kliendi kehakee-
lest, et on tekkinud mõni küsimus või probleem. 

Sellisel juhul pakun abi ja aitan alati.”

Koolipingist tööle
Coopi sattus Sondra Tartu Kutsehariduskeskuse kaudu, kus ta õppis 
müügikorraldust. Kooli ajal oli ta oma kodukaupluses Eedeni Kon-
sumis praktikal ja sealsele juhatajale ei jäänud uudishimulik tütarlaps 
märkamata. „Olin ise sellest tööst väga huvitatud, tahtsin kõike teada 
ja kõiges kätt proovida. Praktika läks hästi ja juhataja pakkus võima-
lust pärast kooli neil abiks käia,“ meenutab Sondra. Samal ajal töötas 
ta ka Lõunakeskuse Maksimarketi kassas, mingil hetkel ka Kvartali 
Maksimarketis ja asendas paar nädalat Ujula Konsumis. Sondra 
meenutab, et see oli huvitav aeg, sest poodides toimusid muutused: 
Eedeni toidukauplus läks remonti, Konsumist sai Maksimarket ja 
Kvartali Keskuses käivitati uus pood. „Juba siis oli minu soov saada 
tööle hoopis uude Ihaste Konsumisse. Saatsin kohe ka oma CV ära,“ 
räägib Sondra. „Praegu jääb see minu kodukohast 4,5 km kaugusele. 
Sügisel võtan end kokku ja hakkan rattaga tööl käima,“ naerab ta.

Meeldiv töö on puhas rõõm
Ihaste Konsumis on klienditeenindaja Sondra ka poole kohaga vahe-
tusevanem. „Töö, mida teed, peab meeldima. Siis ei ole see kohustus,“ 
ütleb ta.

Kliendid on Sondra sõnul väga toredad ja sõbralikud. „Kui ongi 
probleem, siis enamasti nad ei ärritu ega tõsta häält. Kui leiad nende 
jaoks parima lahenduse, siis on nad väga mõistvad ja arusaajad.“

Kui küsida, milliseid keerulisi olukordi on Sondral tulnud lahen-
dada, jääb ta pikalt mõttesse. „Väiksemaid probleeme on ikka olnud, 
kas vale hind või on toode riknenud. Suuremaid õnneks mitte. Meenub 
pretensioon mootorsaega. Siis olin küll pisut ehmunud, sest ma ei tea 
sellistest tööriistadest väga midagi, kuid asja lahendas ekspertiisiakt,“ 
räägib Sondra. „Minu arust pole probleemi, mida ei saaks lahendada. 
Kui ma ise ei leia lahendust, siis kellegi abiga leiab ikka,“ lisab ta.

Klienti ära jooksuta
Kassapidaja töö pole ka füüsiliselt kerge. Kõige keerulisemad on 
suured joogipakendid, näiteks õllekastid või veepudelite kuuspakid. 
„Neid on raske tõsta. Õnneks on teinekord lahendatud asi nii, et 
triipkood on tehtud ka kassadesse.“

Poekülastajate suhtumine klienditeenindajatesse on Sondra sõnul 
nende viie aastaga, mis ta Coopis on töötanud, tunduvalt paranenud, 
hästi suhtuvaid ja mõistvaid kliente on palju rohkem. Milliseid nippe 
ja õpetusi jagaks Sondra aga oma ametikaaslastele? „Klienti tuleb 
teenindada viisakalt. Isegi kui on probleem, näiteks tootel puudub 

Sondra, 
sõbralik ja 
abivalmis

Ihaste Konsumi klienditeenindaja 
Sondra Luik (24) valiti tänavu Coopi 

parimaks klienditeenindajaks. Mis teeb 
ühest klienditeenindajast parima?

TEKST: KADRI VAIDLOO

KUST ON PÄRIT  
HARVAESINEV NIMI SONDRA?
„Mu ema armastas väga raamatuid lugeda ja see nimi on pan-
dud „Ameerika tragöödia“ tegelaskuju järgi,“ selgitab Sondra.

kood, siis esimese võimalusena lähen ikka ise saali ja püüan klienti 
võimalikult vähe jooksutada. Tahan tagada kliendile meeldiva teen 
in duse, et ta lahkuks poest hea tujuga ja tahaks siia alati tagasi tulla,“ 
ütleb Sondra. „Ma ise olen sattunud kauplusesse, kus mind suunati 
viie erineva teenindaja poole, ja siis mõtlesin, et sellist teenindust ise 
küll ei tahaks pakkuda,“ naerab ta.

Soome väikelinnas
Sondra pakkis mõni nädal tagasi kohvri, võttis palgata puhkuse ja 
läks Soome väikelinna toidupoodi müüjaks. Ta võtab seda kui toredat 
vaheldust, sest elamine ja toit on seal tasuta. „Inimesed on siin väga 
sõbralikud. Kauplus on 65 ruutmeetrit suur ja see kuulub ühele 
perele,“ räägib Sondra. Augusti lõpus plaanib Sondra Eestisse tagasi 
tulla ja jätkata tööd Coopis. „Mulle Coop tööandjana väga meeldib, 
siin on palju hüvesid ja olen üldiselt kõigega rahul, töötajaid võiks 
ainult rohkem olla.“

Sondra ei malda niisama aega tuulde lasta, tal käed kogu aeg süge-
levad. „Mulle meeldib tööd teha. Muidu hakkab igav. Ka siin Soome 
toidupoes oli alguses raske, sest inimesi käis väga vähe. Midagi polnud 
teha, kümme korda ju põrandat ka ei pese. Nüüd on hakanud rohkem 
inimesi käima, sest on puhkuste aeg. See on ilus mereäärne koht, siin 
on jahid ja paadid. Mõtlesin, et teen siin olles nn praktikaaruande ja 
saadan ka töökaaslastele lugemiseks.“

Töö andis vahva hobi
„Hakkasin kaheeuroseid mälestusmünte koguma,“ räägib Sondra 
oma hobist. Kokku on tal neid 261. Lisaks müntide kogumisele on 
Sondra suur kirg võrkpall. Tõenäoliselt on ta pisiku saanud oma isalt, 
kes on aastaid seda spordiala harrastanud. „Meil on mängijatest 
tutvusringkond, kutsume ennast Võrgutajateks, ja mina olen nendega 
koos käinud viis aastat.“

Eelmise aasta lõpus kutsus trennikaaslane Sondra talisuplema. 
„Olen küll väga vähe aega sellega tegelenud, kuid juba tunnen, et minu 
immuunsüsteem on palju tugevam. Minu jaoks on see super ala!“
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RISTSÕNA

Lahenda ristsõna ning saada õige vastus hiljemalt 20. septembriks aadressile teataja@coop.ee. 
Kirjuta juurde ka enda täisnimi, telefoninumber ja ühistu, millega oled seotud. 
Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 50-eurose kinkekaardi. 

Eelmise ristsõna vastus oli „Koos suudame rohkem“ ja seekordseks
võitjaks osutus Pirjo Paane Vändra Tarbijate Ühistu Vändra Konsumist.
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VIIMANE KÜLG

COOP EUROOPA UUDISED

TEEME ÜHESKOOS AJAKIRJA PAREMAKS! 
Selleks, et saaksime tulevikus ajakirjaga Sulle veel suuremat väärtust pakkuda, palun 
mine aadressile www.coop.ee/teataja. Seal asub ankeetküsitlus, kus saad kuni  
20. septembrini hinnata selles ajakirjanumbris ilmunud lugusid.  
Muude ettepanekutega kirjuta meile e-kiri aadressile teataja@coop.ee. 

Kõikide vastanute vahel loosime välja kolm 20 € väärtuses Coopi
kaupluste kinkekaarti. Võitjate nimed avaldame Coop Teataja
oktoobrikuu numbris.

Täname!
Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonitiim

et oled 
olemas!

Aitäh,  
Coop,

Sarnaselt Eestis tegutsevate tarbijaühistutega toimetavad ise
seisvad tarbijaühistud Coopi nime all üle kogu maailma. Nii on  
19 riigi tarbijaühistud koondunud Euro Coopi, moodustades  
Euroopa ühe juhtiva rahvusvahelise kaubandusvõrgustiku enam 
kui 5000 ühistu, poole miljoni töötaja ja 36 000 kauplusega. 

Toome siin välja parimad näited teistest  
Euro Coopi liikmesorganisatsioonidest.

„Ma ei tea, mida te hästi teete, aga te olete mind minu viie Tartus elatud aasta jooksul 
pööranud Selveri ja Rimi usust Maksimarketi ja Konsumi usku ning neid ma peaaegu 
ainult külastangi. Klienditeenindus on teil kohe kindlasti kõige meeldivam!“ Mihkel

**
„Meie pere on eriti tänulik, et pakute e-poodi. Klienditeenindus on super, alati, kui 
mõni segadus tekib, leitakse kiire lahendus. Kullerpoistele ka erilised tänud siin Pärnu 
piirkonnas! Alati viisakad, täpsed ja abivalmid!“ Anneli

**
„Vali kiitus ja high five Coopile normaalse laiusega parkimiskohtade eest Pärnu 
Maksimarketi juures.“ Taavi

Kui prügi korjatud, tuli võtta suund lä-
himasse prügikogumispunkti, mis rajati 
kampaania ajaks poolesaja Coop Norra 
kaupluse juurde.

Prügikoristuskampaania korraldati 
osana üleriigilisest programmist, mil-
lega püüti riigis juhtida tähelepanu 
plastprahi ookeani viskamise problee-
mile. Coop Norra ja selle poolteise mil-
joni klientomaniku kaasamine sobitus 
programmi hästi, kuna organisatsioon 
on võtnud selge suuna säästa keskkonda 
– optimeerida pakkimisprotsessi ja 
vähendada oluliselt plasti kasutamist. 

COOP NORRA 
korraldas prügikoristus kampaania

Kümnemeetrised temperatuuritundlike 
toidukaupade vedamiseks loodud elektrire-
kad toodab Rootsi kohalik autotootja Volvo. 
„Koostöö Volvoga tähendab Coopi jaoks 
palju. See on esimene samm erinevate logis-
tikaosade elektrifitseerimise suunas, mis 
mängib pikas perspektiivis väga suurt rolli 
Coopi keskkonnasõbralikumaks muutmi-
sel,“ nentis Coop Rootsi asepresident ja Coop 
Logistik AB tegevjuht Örjan Grandin.

Sellega Coop Rootsi ponnistused säästa 
keskkonda loomulikult ei piirdu. Alates 
2009. aastast on Coop Rootsi kasutanud 
transpordivahendina oma rongi Rootsi kesk- 
ja kaguosa vahel, asendades nii 12 000 reka-
sõitu aastas. Peale selle on organisatsioon 
seotud DenCity projektiga, mis on toonud 
kokku akadeemikud ja praktikud, kes tööta-
vad jätkusuutlike alternatiivsete transpordi-
lahenduste loomise kallal.

Pilootprojekti raames hakati elektrireka-
dega kaupa vedama 13 Coopi kauplusesse 
Rootsis.

COOP ROOTSI 
VÕTAB KASUTUSELE 
ELEKTRIREKAD

Nädalase kampaania käigus jagas Coop Norra keskkonnasõbralikus aktsioo-
nis kaasa löönud töötajatele, klientomanikele ja klientidele pea 130 kaupluses 
üle riigi kokku enam kui 40 000 paari koristuskindaid ja 152 000 prügikotti.

Vähendamaks organisatsiooni öko-
loogilist jalajälge, otsustas Coop 
Rootsi hakata toidukaupa kauplus-
tesse vedama elektrirekadega.


