
 

 

Tule mukaan ideoimaan entistäkin vastuullisempaa HYY Yhtymää 

 

HYY Yhtymän yritykset hakevat lisää tapoja olla entistä vastuullisempi. Nykyisestä vastuullisesta 
liiketoiminnastamme voit lukea lisää www-sivuiltamme.  

Areena on vapaa kaikille ideoille, joilla yrityksemme voivat entisestään parantaa taloudellista, 

sosiaalista, kulttuurista ja ympäristövastuullisuuttaan.  

Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita, palkittava ehdotus valitaan HYYn jäsenten, HYYn tai HYY 
Yhtymän henkilökunnan antamista ehdotuksista. Paras voi voittaa jopa 1 000 euroa. Palkinto 
voidaan myös jakaa useamman ehdotuksen kesken.  

Vastuullinen toiminta HYY Yhtymässä on oikeita tekoja ja haluamme olla vastuullisen 
liiketoiminnan edelläkävijä. Palkinnosta päätettäessä arvioidaan mm. idean merkittävyys ja 
toteuttamiskelpoisuus sekä mahdollisuus liikevaihdon lisäykseen tai kustannussäästöihin.  

Voit osallistua kilpailuun 1.10. – 15.11.2013 lähettämällä ehdotuksesi perusteluineen 
osoitteeseen tiedotus@hyy.fi. Liitäthän mukaan myös yhteystietosi.   

HYY Yhtymän hallintoneuvosto päättää palkittavat ehdotukset 4.12.2013 ja palkitsemisesta 
ilmoitetaan HYY Yhtymän nettisivuilla. Voittajille ilmoitetaan voitosta myös henkilökohtaisesti.  

Vastuullisuuskilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Olemme aiempina vuosina 

palkinneet muun muassa ehdotukset kestävästä ja uudelleen käytettävästä take away -
kahvikupista, biojätteen määrän vähentämisestä sekä tattarin tuomisesta ruokalistoille HYY 

Ravintoloissa. 

Anna siis ajatuksen lentää. Toivomme ehdotuksia, kuinka HYY Kiinteistöt, Hostel Academica, HYY 
Ravintolat sekä Gaudeamus kirjakustannus voivat jatkossa toimia entistäkin vastuullisemmin.  

Kilpailun tarkemmat säännöt voit lukea www-sivuiltamme. 



Din idé – gemensamt ansvar 

Företagen inom HUS Gruppen letar efter fler sätt att dra sitt strå till stacken i fråga om 
ansvarsfullhet. Alla idéer med vilkas hjälp våra företag ytterligare kan förbättra sin ekonomiska, 

miljömässiga, sociala och kulturella ansvarsfullhet, mottas med öppna armar. 

Vi är tacksamma för alla förslag, men de förslag som belönas, väljs bland sådana som inlämnats av 
medlemmar i HUS eller anställda inom HUS eller HUS Gruppen. Det bästa förslaget kan vinna upp 
till 1000 euro. Priset kan delas i högst tre delar, om det inte finns något förslag som är klart bättre 

än de andra.  

Vid bedömningen beaktas bland annat den betydelse förslaget har och hur väl det kan 
förverkligas; dess möjlighet att öka omsättningen eller sänka kostnaderna; dess betydelse för 

företagets image och kundförhållandena.  

Du kan delta i tävlingen under tiden 1.10. – 15.11.2013 på e-post adressen tiedotus@hyy.fi.  

De vinnande förslagen utses senast 4.12.2013 och resultatet publiceras på HUS Gruppens 
webbplats i mars 2013. Vinnarna underrättas också personligen. 

Bekanta dig med tävlingsreglerna.  

 

Your idea – mutual responsibility 

The HYY Group companies are looking for more ways to contribute to shared responsibility. Any 

ideas that our companies can use to improve their financial, social, cultural and environmental 
responsibility are more than welcome. 

While we are grateful for all suggestions, the winning idea will be selected among those submitted 
by HYY members and employees of HYY or the HYY Group. The person with the best idea can win 
up to EUR 1,000. In case there is no clear winner, the prize money can also be divided between 
two or three people.  
 
Responsible operations in the HYY Group are all about doing and we aim to show the way through 
our example. Factors considered in deciding the winner(s) include the significance and feasibility 
of the idea, potential for increased revenue or cost savings. 

You can participate in the contest from 1 October until 15 November 2013 via sending e-mail at 
tiedotus@hyy.fi. Please remember to include your contact information in your e-mail.  

The winner(s) will be decided by 4 december 2013 and announced on the HYY Group website. The 
winners will also be notified personally.  

Please read the contest rules for more information in our website. 
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