
HOLIDAY CLUB 
KYMPILLÄ MUKANA! 

Holiday Club Resorts Oy on Euroopan 
johtava viikko-osakeyritys ja merkittä-
vä vapaa-ajan asumisen ja matkailun 
toimija. Holiday Clubilla on 33 loma-
kohdetta, joista 25 sijaitsee Suomessa. 
Suomen kohteista seitsemässä on kyl-
pylähotelli. Holiday Clubilla on yhteensä 
1145 hotellia ja 2226 loma-asuntoa. 

JOHTAJUUDEN, HYVINVOINNIN JA 
TULOKSEN KASVATTAMISTA

Trainers’ Housen ja Holiday Clubin yhteistyön 
tavoitteena oli esimiesten henkilökohtainen 
johtajuuden kasvu, parantunut työhyvinvointi 
sekä ”kympin” myynnin kasvu. Majoituspal-
veluissa tavoitteeksi asetettiin 10 % 
myynnin kasvua ja asiakkaiden lisäpalve-
luiden ostoissa 10 € kasvua. Onnistumiselle 
asetettiin selkeät mittarit ja osa ”Kympillä mu-
kana!” -ohjelman investoinnista sidottiin näihin 
mittareihin. 

”Majoitusmyynnin osalta olemme jo saa-
vuttaneet alun perin asetetun tavoitteen. 
Tähän on vaikuttanut Trainers’ Housen kanssa 
toteutetun yhteistyön lisäksi toki myös matkai-
lu- ja ravintola-alan elpyminen. Myös johtajuus 
on mennyt eteenpäin. Esimiehet ovat saaneet 
lisää itseluottamusta ja asioista puhutaan nyt 
avoimesti viikoittain”, Holiday Clubin kylpylä-
hotelliliiketoiminnan johtaja Marko Hil-
tunen kertoo. 

SIJOITUS ESIMIESTEN TYÖURAAN

”Ihmisten hyvinvointi ja tulokset eivät tapahdu 
sattumalta vaan tekemistä ja ihmisiä täytyy 
johtaa hyvin. Halusimme varmistaa esimiehille 
perustiedot ja -taidot työhönsä. Olen itse ai-
koinaan osallistunut Trainers’ Housen valmen-
nuksiin ja koin valmennushetket hyödyllisiksi. 
Halusin tarjota samaa esimiehillemme. Yhteis-
työlle asetettiin tavoitteet vuoden ajalle, mutta 
haluan kuitenkin painottaa, että esimiehille 
tämä on ollut sijoitus koko tulevalle työu-
ralle – ei ainoastaan vuodeksi. Meille on 
tärkeää, että ihmiset viihtyvät meillä”, Hiltunen 
jatkaa. 

 

MONIPUOLISELLA YHTEISTYÖLLÄ  
TODENNETTAVIA TULOKSIA 

Yhteistyön käynnistyessä Trainers’ Housen 
muutostiimi kävi Holiday Clubin kohteissa tu-
tustumassa ja testaamassa majoitus- ja ravin-
tolapalveluita itse. Näiden havaintojen ja muun 
taustatyön pohjalta tarkennettiin tulevien val-
mennusten sisällöt ja tavoite. Jokaisen Holiday 
Clubin kohteen johtaja ja avainhenkilöt osallis-
tuivat valmennustilaisuuksiin. 

”Valmennuksissa vahvistimme yhteistä ymmär-
rystä ja kieltä. Syvensimme omaa ymmärrys-
tämme ihmisten ja muutoksen johtamisesta 
ja sovimme kaikkein tärkeimmistä johtamisen 
tekemisistä. Yhteiset hetket ovat vahvistaneet 
”me-henkeämme”, Hiltunen kertoo. 

Trainers’ House toteutti myös videosparrauksia 
johdolle, joissa käytiin läpi esiin nousseita kysy-
myksiä sekä Trainers’ Housen Vaikutuskarttaa. 
Vaikutuskarttaan oli purettu auki tärkeimmät 
syy-seuraussuhteet aina taloudellisista tulok-
sista päivittäiseen tekemiseen. Sovittua teke-
mistä seurattiin puolestaan Pulssi-muutosjoh-
tamisen alustan avulla. 

”Olemme olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että 
tekemistä voidaan seurata nyt viikkotasolla 
Pulssin avulla. Otimme Pulssin käyttöön, jotta 
valmennuksissa sovittu tekeminen ihan oikeasti 
toteutuu arjessa. Viikoittaisiin kysymyksiin 
vastataan yli 90 % vastausprosentilla ja 
ihmiset jakavat myös kuvia työpäivistään. Trai-
ners’ House tuottaa säännöllisesti videoita Puls-
sin mediakirjastoomme kasvun tukemiseksi ja 
tuottamaan oivalluksia”, Hiltunen päättää. 
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