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H
ujanen on jär
jestänyt HK 
Ruokatalon yh
tiökokouksia 

vuodesta 2000 lähtien. Seu
raava varsinainen yhtiöko
kous on 20. huhtikuuta, 
mutta haastatteluhetkellä  
helmikuussa ei ollut vielä 
selvillä, missä se pidetään ja 
mitä siellä maistellan.

– Yhtiökokousta aletaan 
valmistella noin kaksi kuu

kautta aikaisemmin, Hujanen sanoo.
Jos kokous järjestään yhtiön koti

paikkakunnalla Turussa, se pidetään 
HK Ruokatalon pääkonttorin omissa 
tiloissa. Jos se järjestetään pääkaupunki
seudulla, kokouspaikka voi olla esimer
kiksi Finlandiatalo tai Messukeskus.

– Kun yhtiökokous pidetään Turus
sa, suunnittelemme tarjoilupuolen yh
dessä oman henkilöstöruokalamme  
emännän kanssa, Hujanen sanoo.

– Oman talon ulkopuolella tarjoilu 
tulee kokouspaikan puolesta, mutta 
silloinkin se rakennetaan omista tuot
teistamme. 

HK Ruokatalon yhtiökokoukseen 
osallistuvat saavat valita herkkun
sa buffetpöydästä. – Katamme joko  
buffetlounaan tai buffetvoileipäpöy
dän, Hujanen sanoo.

– Pörssiyhtiö HK Ruokatalo 
Group Oyj:lle on päivänselvää,  
että yhtiökokouksen tarjoilu 
rakennetaan omista lihoista  
ja makkaroista, sanoo  
HK Ruokatalon johdon assis -
tentti Marjukka Hujanen.
TEKSTI TIMO KIISKI • KUVAT HK RUOKATALO

Yhtiökokous
omin eväin

HK Ruokatalon valikoimista löytyy  
tarjottavaa vaativimpiinkiin kokouksiin  
ja tilaisuuksiin. Kun kysymyksessä  
on oman yrityksen tilaisuus,  
tarjoilut mietitään vimosen päälle.
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Pörssiyhtiö HK Ruokatalo 
Groupin keväisen yhtiökokouksen 

järjestäminen on yksi Marjukka 
Hujasen vaativimmista tehtävistä.

Yhtiökokouksen buffetpöytä on läpileikkaus HK Ruo
katalon tuotteista, valikoima ulottuu grillimakkaroista ja 
broilerista kokolihavalmisteisiin. 

Hujanen hoitaa myös ilmoitukset tulevasta yhtiökokouk
sesta yhtiön hallituksen nimeämiin sanomalehtiin. HK Ruo
katalon yhtiökokoukset eivät ole samalla tavoin massojen 
tilaisuuksia kuin monen muun pörssiyhtiön. Kokoukseen oi
keutettuja osakkeenomistajia olisi tuhansia, mutta paikalle 
saapuu yleensä vain 40–120 henkeä.

– Ehkä tämä elintarviketeollisuus ei ole niin kiinnostava 
toimiala kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuus, Hujanen 
miettii.

– Kerran tuli sellainen olo, että hetkinen, riittävätköhän 
tilat: Väkimäärä yllätti. Mutta silloinkin olimme tehneet va
rasuunnitelman, että pääsemme tarvittaessa joustavasti vaih
tamaan isompiin tiloihin. Paniikkia ei tullut.

PYKÄLÄN TARKKAA SUUNNITTELUA

Hujanen osallistuu yhtiökokouksen valmisteluihin yhdessä 
yhtiön rahoitusjohtajan, talousjohtajan ja tiedottajan kanssa. 
Lisäksi apuna käytetään lakimiehiä.

– Kokouksen perusrakenne on pysynyt seitsemän vuoden 
aikana jokseenkin samanlaisena, mutta esille otettavia asioita 
on tullut aina vain lisää ja ne ovat monimutkaisempia. Valmis
telut vaativat yhä enemmän tarkkuutta ja siksi myös juristien 
apu on tarpeen, jotta kaikki lain vaatimukset täyttyvät. 

– Jos kokouksessa käsitellään vain tilinpäätös ja muut varsi
naiselle yhtiökokoukselle kuuluvat 

asiat, tilaisuus menee joutuisasti. 
Mutta kokousasioiden lisäksi esi
tyslistalla voi olla myös sellaisia 
asioita, joiden esivalmistelutyö 

teettää enemmän työtä myös meil
lä taustajoukoilla.

Kun kokous järjestetään oman 
talon ulkopuolella, valitaan 
paikka 3– 4 vaihtoehdon 
joukosta. Lopullisen pää
töksen tekee hallituksen 
puheenjohtaja.

– Kokoustilan on oltava 
toimiva ja helposti löydet
tävissä. Myös pysäköinti
paikkoja on oltava lähellä 
ja riittävästi. •


