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e-palat

pääkirjoitus
Saamme olla töissä
upeassa yrityksessä,
kun tavoitteenamme
ei ole maksimaalinen
voitto, vaan alueemme
asiakasomistajien
hyvinvointi.

Eepee tekee
suurella sydämellä
Olemme parin kuukauden aikana kokeneet ja todistaneet upeita
tunnelmia Eepeen avajaisissa. Uusi monipuolisempi Prisma on kerännyt
isosti kiitosta asiakkailta. Kauhavan liikekeskuksen avajaisissa
oli paikalla valtava väentungos. Ihanan sympaattisen S-market
Kortesjärvenkin avajaisissa oli asiakkaita jono ovien avaamista
odottamassa. Kortesjärviset ihastelivat, että "tämä on yhtä komea kuin
Kauhavan S-marketti". Taisi joku olla sitä mieltä, että komeampikin.
Jälleen olemme saaneet todeta, kuinka upeassa yrityksessä saamme
olla töissä, kun tavoitteenamme ei ole maksimaalinen
voitto, vaan alueemme asiakasomistajien
hyvinvointi. Toimitusjohtajan sanoja lainaten:
"Suuruus tulee siitä, että toimimme myös
pienillä paikkakunnilla".
Kannattaa lukea myös marketkaupan
valikoimista vastaavan Kimmo Myllärin
mietteet Eepeen ekoteoista. Niissäkin on
suuri sydän mukana.

Nimityksiä

Eepeen IPA-palkitut
SYKSY 2019

HALLINTO

KTM Tuula Rajala on nimitetty Etelä-Pohjanmaan
Osuuskaupan asiakkuusjohtajaksi 1.10.2019 alkaen.
Hänen vastuullaan Eepeessä ovat asiakasomistajuus-,
S-Pankki-, viestintä- ja S-Business-toiminnot sekä
niiden kehittäminen. Tuula on aiemmin toiminut
Eepeessä asiakkuuspäällikkönä. Tuula raportoi
tehtävässään toimitusjohtaja Kimmo Simbergille.
KTK Tommi Suvisalmi on nimitetty 1.10.2019 alkaen
HRD-asiantuntijaksi. Hänen vastuullaan on Eepeen
HRD-toimintojen suunnittelu ja kehittäminen. Tommilla
on pitkä kokemus Eepeen marketkaupassa sekä
henkilöstötoiminnoissa. Tommi raportoi tehtävässään
kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahkolle.
LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPPA
ABC Seinäjoen liikennemyymäläpäälliköksi on valittu
Kati Lehtimaa. Kati siirtyi tehtäväänsä lokakuun aikana.
Katilla on pitkä ravintola-alan kokemus, josta viimeiset
lähes kuusi vuotta hän on toiminut Ravintola Karman
tulosvastuullisena ravintolapäällikkönä ja sitä ennen
vuoropäällikkönä Matadorissa, Wilsonissa ja Amarillossa.
MARKETKAUPPA

Toivotan kaikille mukavaa joulun aikaa ja
innostavia lukuhetkiä lehtemme parissa.
Antakaa palautetta Workplacessa ryhmässä
Eepee/eepeeläinen.

Nora Nevala on nimitetty Prisma PT:n päälliköksi.
Anita Peräkorpi on nimitetty S-market Kauhajoen
päälliköksi.
Olli Isoniemi on nimitetty S-market Kurikan päälliköksi.
MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA

Eepeen asiakkuusjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
henkilöstölehti 4/2019

Heidi Mustonen on nimitetty Ravintolamaailma Prisma
Hyllykallion vuoropäälliköksi. Työt alkoivat 11.11.2019.
Heidi on työskennellyt Eepeen ravintoloissa vuodesta
2007 alkaen. Amarillon vuoropäällikön sijaisuutta hän
on tehnyt vuodesta 2015 lähtien. Nyt Heidi palailee
äitiyslomalta vahvistamaan Ravintolamaailman
vuoropäällikkötiimiä.
Iltaravintola Karman tulosvastuulliseksi ravintola
päälliköksi on valittu Tomi Ania. Tomi astuu vastuu
tehtävään Karman tiimistä ja aloitti 1.12.2019.

Julkaisija Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa,
PL 70, 60101 Seinäjoki, p. 010 764 6000, www.eepee.fi
Toimitus Päätoimittaja: Tuula Rajala, tuula.rajala@sok.fi,
p. 010 764 9222 | Tuottaja: BSTR, anne.kohtala@bstr.fi
Kannen kuva: Samu Lehtinen, kuvassa Aliina Mattila
Suunnittelu ja taitto BSTR
Paino I-print Oy
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Lähi-ABC Alavus

KTM Alexander Mäki-Rahko on nimitetty EteläPohjanmaan Osuuskaupan kehitysjohtajaksi 1.10.2019
alkaen. Hänen vastuullaan Eepeessä on HR- ja ICTtoiminnot ja niiden kehittäminen sekä muu Eepeen
toiminnan kehittäminen. Alexander on aiemmin toiminut
Eepeessä kehityspäällikkönä. Alexander raportoi
tehtävässään toimitusjohtaja Kimmo Simbergille.

Tomi

IPA 3

Marja Liukonen
IPA 2

Päivi Sarvikas
IPA 1

Tomi Kumpulainen
Henna Ilomäki
Lahjoituksen vastaanottivat lasten ja nuorten poliklinikan osastonhoitaja Sari Häyhä, vastasyntyneiden teho-osaston osastonhoitaja Heli Mäki, lastentautien ylilääkäri Kirsi Nuolivirta sekä lasten ja nuorten osaston osastonhoitaja Hannele Rosenberg.
Lähettinä toimi Eepeen asiakkuusjohtaja Tuula Rajala (2. oikealta).

Joulumuistamiset
keskussairaalan pikkupotilaille

V

uonna 1995 alkanut perinne jatkuu, ja Eepee kohdistaa jälleen joulumuistamisensa
Seinäjoen keskussairaalan lastenosastolle. Lastenosasto saa käyttöönsä 1 500 euron lahjakortin vapaavalintaisiin hankintoihin Hyllykallion
Prisman käyttötavaraosastoilta.
Eepee haluaa lahjoituksella tukea sairaalan
pienten potilaiden viihtymistä hoidossa olonkin
aikana ja näin myös tukea hoitohenkilöstön
haasteellista työtä. Osasto on muuttanut syksyllä
väistötiloihin, joten lahjoitus osuu ylilääkäri Kirsi
Nuolivirran mukaan sopivaan hetkeen.

– Muuton yhteydessä jouduimme heittämään
kaikki lelut ja pelit pois. Emme voineet ottaa sitä
riskiä, että mahdolliset huoneilmaongelmat siirtyvät uusiin puhtaisiin tiloihin, hän sanoo.
Väistötiloissa tulee vierähtämään viitisen
vuotta ennen kuin uusi Perhetalo valmistuu.
Nuolivirta kertoo, että sairaalassaolon aikana lapsipotilaat kaipaavat etenkin lautapelejä ja leluja
sekä erilaisia välineitä lastenohjelmien katsomiseen ja pelien pelaamiseen.
– Ajanvietettä, jota jaksaa silloinkin tehdä, kun
vointi ei ole paras mahdollinen, hän sanoo.

Lähi-ABC Kristiinankaupunki
IPA 1

Jessica Wikström
Isabella Ahlström
Sanna Eskelinen
ABC Kauhajoki
Terhi Rantamäki
IPA 1

Terhi Kirvesoja
ABC Seinäjoki
IPA 1

Amanda Korhonen
Kati Perkiö
Linda Mäkisalo
Milja Ojala
Ravintolamaailma Prisma
Hyllykallio
IPA 1

Eemil Pitkälä
IPA 2

Saara Hosionaho

Marketkauppa uudistuu

seitsemän myymälän
vuosivauhtia

E

epeen marketkaupan uudistuslistalla on tavoitteena toteuttaa ensi
vuonna seitsemän myymälää. S-market Lehtinen muuttaa kevään aikana
Mega-keskukseen. Siirto tuli ajankohtaiseksi, kun nykyisen kiinteistön omistaja kertoi purkavansa kiinteistön ja rakentavansa sen tilalle kerrostaloja.
Kaupallinen johtaja Jari Palo kertoo, että työnimenä on S-market Megakeskus, mutta tuon nimen lisäksi on paljon avoimia mahdollisuuksia.
– Tavoitteena on kehittää kaupasta sellainen, että se täyttää keskustassa
asuvien ja työssäkäyvien tarpeet. Keskusta-alueella asuu aika paljon pieniä
talouksia, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Käymme opintomatkoilla ja mietimme
uutta sapluunaa, joka palvelisi asiakkaita mahdollisimman hyvin.
Sale Soini tulee kokemaan täydellisen muutoksen ensi kesään mennessä.
Myymälässä uusitaan kaikki lattioita ja kalustuksia myöten. S-market Isojoella on edessä melkein yhtä iso urakka, toki lattiat säilyvät entisellään. Avajaisia
on tarkoitus juhlia alkukesästä.
S-market Lapua ja Lähi-ABC Lapua kokevat myös ison muutoksen kesään
mennessä. Syksyllä ovat vielä uudistuslistalla Teuvan, Ilmajoen ja Jalasjärven
S-marketit. Niiden aikataulu selviää tarkemmin myöhemmin.

IPA

on valtakunnallinen
tunnustus, jossa
palkitaan Hesburgerin
Iloisen Palvelun
Ammattilaisia.

Prismaan
rakentuu
ruoan verkkokauppa

P

risma Seinäjoelle rakennetaan ruoan verkkokaupalle uudet noin 300 neliön tilat. Tilojen suunnittelu on käynnissä
ja rakentaminen aloitetaan heti, kun rakennuslupa kiinteistön
laajennukselle on saatu. Tavoitteena on, että palvelu saadaan
käyttöön kevään 2020 aikana.
Alkuperäinen tavoite oli saada Kauppakassi-niminen
ruoan verkkokauppapalvelu auki jo tänä vuonna, mutta suunnittelun edetessä todettiin, että palvelulle tulee rakentaa
toimivat ja asiakaslähtöiset tilat. Näin turvaamme asioinnin
helppouden ja varaudumme palvelun hyvään läpäisykykyyn.
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eepeeläinen

Yritysmyynti puhaltaa

uudella voimalla

Eepeen alueen uutena S-Business
yritysmyyntipäällikkönä aloittanut
Timo Ranta-Lassila rakastaa myyntityötä, järjestelmällisyyttä ja
siivekkäitä autoja.

E

lämä tarjoaa joskus yllättäviä uusia suuntia. Niin kävi Timo Ranta-Lassilalle alkuvuodesta, kun hän selaili tyttärensä kanssa
Eepeen avoimia työpaikkoja S-kanavalta.
Tytär päätyi kesätöihin muualle, mutta isä
aloitti toukokuussa Eepeen alueen S-Business yritysmyyntipäällikkönä.
– Näin työpaikkailmoituksen ja innostuin työn ja
tuotteen tarjoamista mahdollisuuksista: uuden roolin
rakentamisesta ja neljän toimialan monipuolisuudesta,
hän sanoo.
Timon työhuone on Eepeen S-Pankkipalvelupisteessä Hyllykallion Prisman kainalossa. Hän on kuitenkin
valtakunnallisen S-Business Oy:n palkkalistoilla.
– Kollegoitani ovat kaikki eepeeläiset ja lisäksi SBusiness-ihmiset pääkaupunkiseudulla. Itse työ on
kuitenkin hyvin itsenäistä asiakkaiden kanssa vuorovaikuttamista, kuten tällainen B2B-myyjän työ parhaimmillaan on, hän kuvaa.

Pitää uskoa tuotteeseen
B2B-myyjänä Timo on rautainen ammattilainen. Hän
aloitti myyntiuransa Valion jäätelöiden menekinedistäjänä koulujen päätyttyä 1997. Sieltä hän vaihtoi lennossa farkkuihin, aurinkolaseihin ja tuoksuihin, kun Dieselin maahantuoja tuli puheille marketin jäätelöaltaalla.
– Hän oli seurannut työskentelyäni jonkin aikaa ja
tuli kysymään, lähtisinkö heille töihin, hän muistaa.
Vaatteiden parissa Timo viipyi jonkin aikaa, kunnes
matka jatkui cd-levytehdas CD-Linjan kautta Matkahuollon logistiikkapalveluiden aluemyyntipäälliköksi.
Matkahuollossa vierähti 12 vuotta, jonka jälkeen Timo
lähti myynnin kehittäjäksi tilitoimisto Administeriin ja
sieltä Eepeelle.
Myyntityössä tärkeintä Timon mielestä on usko
omaan tuotteeseen.
– Jos ei usko siihen, mitä myy, työ on haasteellista.
Kun tuote ja asenne ovat kunnossa, riittää, että myyjällä
on aktiivinen ote työhönsä ja hyvän mielen käytöstavat,
hän toteaa.

S-ryhmä kiinnostaa yrityksiä
Eepeellä Timo kontaktoi yritysasiakkaita ja myy yrityksille suunnattua S-Business-maksuaikakorttia. Käytännössä hän soittelee asiakaslistoja läpi kohderyhmittäin
ja tapaa noin kymmenen potentiaalista asiakasta viikossa. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu yritysmyyntiosaamisen edistäminen sisäisesti.
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– On mielenkiintoista päästä kehittämään yritysmyyntiä talossa, joka mielletään niin vahvasti kuluttajakaupan tekijäksi. Vaikuttaa siltä, että kun S-ryhmästä
lähestytään, asiakkaita lähtökohtaisesti kiinnostaa.
Paitsi heitä, jotka ovat sydämeltään vannoutuneita eri
ryhmän kannattajia, hän hymyilee.
S-Business-kortti on kuluton maksuaikakortti, joka
on käypää valuuttaa kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa. Kortilla saa myös alennuksia ja yritykset välttävät
kuittirumban, kun ostoksista tulee kirjanpitokelpoinen
lasku kuukausittain.
Kortti on ollut tuotteena olemassa jo useamman
vuoden, mutta Timon toimenkuva Eepeellä on uusi.
Koko Suomessa hänellä on kollegoita kaikkiaan neljä:
yksi HOK-Elannossa ja kolme kiertävää yritysmyyntipäällikköä.
Aiemmin Timonkin työtä Eepeellä ovat tehneet kiertävät myyjät.
– Oikeastaan jokainen eepeeläinen on myös yritysmyyjä – ja autan siinä mielelläni. Eli minuun sopii
ottaa yhteyttä aina, kun tulee vastaan potentiaalisia
asiakkuuksia tai muuta kysyttävää. Olen mielelläni
mukana järjestämässä myös asiakastilaisuuksia, jos on
suunnitteilla jotakin sellaista, mikä kiinnostaa erityisesti yritysasiakkaita, hän vinkkaa.

Tuntuma täytyy itse kokea
Puolen vuoden kokemuksella Timo nostaa Eepeen työuransa tähän mennessä parhaaksi työpaikaksi: ison talon
rennolla tavalla jämpti toimintakulttuuri sopii järjestelmällisyyttä rakastavalle miehelle. Myös yritysmyynnin
mahdollisuuksia Timo näkee isossa talossa valtavasti.
– Neljällä toimialalla on kaikki, mitä tarvitaan: päivittäistavara, polttoaineet, rautakauppa, hotellit, ravintolat,
kokouspalvelut. Sitä pakettia on mukava
myydä.
Vapaalla Timon sydän sykkii
amerikkalaisille autoille, moottoripyörille ja retrotavaralle
– sekä puolivakaville salibandyn ja jalkapallon höntsäpeleille.
Tallissa on Cadillacin
siipijenkki vuosimallia -58.
Timo kertoo, että tuon ajan
muotokieli on peräisin avaruusraketeista. Siksi autoissa
on siivet.
– Kaikenlaisia laitteita on ollut, eikä ilmankaan osaa olla. Tallista löytyy lisäksi Vespa ja motskari, joilla
muutamat kesäreissut tulee tehtyä. Jotenkin eivät nopeat
urheiluautot kiinnosta, vaan pehmeät soundit, tunne,
tuoksut ja ulkoinen olemus, joka vanhoissa autoissa on.
Eihän siinä mitään järkeä ole, mutta hyvälle tuulelle
niistä tulee, hän sanoo. •
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Teija

”Tästä tulee
meidän paikka”
Kauhavan liikekeskus, Kortesjärven S-market,
Prisma sekä Emotion ja Prisman parturi-kampaamo.
Eepeellä on takanaan historiallinen avajaisten syksy.

Kauhavalla vietettiin erityistä päivää 8. marraskuuta, kun vuosia
odotettu uusi liikekeskus avasi ovensa. Uudella ABC:lla ja
S-marketissa kävi avauspäivänä 2 500 maksavaa asiakasta.
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

K

ello on yhdeksän ja on tunti aikaa h-hetkeen – Kauhavan uuden liikekeskuksen avaukseen. S-marketin takaovella kuormatrafiikki jatkuu.
– Tuoretavaraa tulee vielä jokaiselle osastolle,
huikkaa marketpäällikkö Marika Koski ohi kulkiessaan
ja kiitää viimeistelemään seuraavaa asiaa.
Sisällä S-marketissa koskemattomat hyllyrivistöt ovat
epätodellisen siistissä järjestyksessä. Vaikutelma on rullakon kanssa vastaan tulevien myyjien Karita Rintalan
ja Ella Mäen mukaan myös uuden konseptin ansiota.
– Ennen tavarat laitettiin hyllyyn pahvilaatikoissa,
nyt laatikoita ei saa olla, sanoo Rintala.
– Ja vaikuttaahan se, että kaikki on uutta, puhdasta
ja nykyaikaista. Hyllyjen reunatkin siistit ja viimeisen
päälle, jatkaa Mäki.
S-market muutti uuteen liikekeskukseen Kauhavan
keskustasta ja sai samalla noin 300 neliötä lisää tilaa.
Marketpäällikön mukaan uutuutta hohtavien tilojen lisäksi parasta uudistuksessa on yhteistyö ABC:n kanssa.
– Kaksi yksikköä saman katon alla ilman väliseiniä,
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se on mahtava juttu. Mukavasti tuemme toistemme toimintaa, Koski sanoo.

Huikeat viikot takana
ABC:n puolella liikennemyymäläpäällikkö Timo Märsylä kannustaa väkeään laittamaan reilusti pullia paistumaan.
– Normaalisti vuoron päätteeksi, mutta tänään on very
special day, hän sanoo.
Märsylä siirtyi Kauhavalle ABC Seinäjoen liikennemyymäläpäällikön paikalta ja iloitsee siitä, että pääsee
pienemmässä yksikössä lähemmäs asiakkaita. Hän ei ole
paikallaan pysyvä persoona normaalistikaan ja tänään
vauhtia on tuplat lisää.
– Meillä on takana mahtavat viikot. Sisäistämistä on
ollut paljon kaikilla, ja yhdessä luodut tavoitteet ovat
isot. Mutta kun pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä,
me-henki kasvaa huippulukemiin, hän sanoo.
Samalla kun Märsylä viimeistelee asioita asiakastiskin puolella, palveluvastaava Teija Valtee valmistelee
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Heidi
Karita

Ella

Jaana

Timo

Niko

”Kyllä kelpaa palata takaisin
töihin tammikuussa”, tuumasi
hoitovapaalla oleva Jaana
Teppo, joka tuli auttamaan uuden
myymälän pystyttämisessä
työkaverinsa, opintovapaalla
olevan Heidi Salmenaution kanssa.
S-marketin myyjät Karita
Rintala ja Ella Mäki ovat samaa
mieltä siitä, mikä on uudessa
myymälässä parasta. Se, että
ABC:n ja kaupan palvelut
löytyvät nyt saman katon alta.

Ulla

Lapualaiset Eija Iskala ja Antti
Heikkilä poikkesivat S-marketissa
samalla, kun tytär toi isää parturiin.
Kauhavalla töissä käyvä Eija
arvostaa varsinkin vuorotyöläiselle
sopivia aukioloaikoja.

Marika
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keittiön ensimmäistä lounasta: karjalanpaistia ja yrttibroileria.
– Täysin uusi keittiö ja uudet laitteet,
onhan se mahtava joululahja meille, sanoo
yli 20 vuotta Eepeen eri keittiöillä työskennellyt Valtee.
Keittiö jatkuu yhtenäisenä Hesburgerin
puolelle, jossa palveluvastaava Ulla Puronvarsi järjestelee paikkoja Hesburgerin kenttäpäällikkö Sanna Niva-Nixholmin kanssa.
Edellispäivänä heseläiset harjoittelivat jo
uuden Drive-in-luukun käyttöä ja tarjosivat
ensimmäisille kymmenelle autokunnalle ja
henkilökunnalle ilmaiset hampurilaiset.
Puronvarrella on Hesburgerista ja MiniHesburgerista aikaisempaakin kokemusta,
mutta salaatit ja Drive-in ovat uusia juttuja.
– Vuoro alkoi yhdeksältä mutta tulin
kahdeksaksi. Sen verran jännitti, hän hymyilee luurit päässään.

Hyvinvointikeskus samalle tontille
Sitten pitääkin kaiken olla jo valmista. Ovet
avataan asiakkaille ja avajaisseremonia voi
alkaa. Sopivasti hyppytunnillaan avajaisiin
ehtinyt lukiolaisporukka suuntaa suoraan
Hesburgerin tiskille.
– Tätä on todella odotettu. Kiva, kun on
paikka, jonne tulla syömään ja kahville kavereiden kanssa, sanoo Kaapo Kankaanpää.
Hehkutusta Eepeen hanke saa myös
Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lu-

”Nyt on
valinnanvaraa
ja avaruutta”
miolta ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teemu Hakalalta.
– Tämä on Eepeeltä todella iso satsaus
Kauhavan kaupungin kehitykselle. Yhdeksän miljoonaa euroa, se on saman verran
kuin kaupungin vuoden investoinnit yhteensä, kuvaa Lumio mittasuhteita.
– Kauhavan palvelut täydentyvät merkittävästi niin matkailijoita kuin asukkaita
ajatellen. Liikenneasema puuttui meiltä
kokonaan ja varmasti monen kauppareissukin suuntaa nyt Seinäjoen sijaan omaan
kauppaan, jatkaa Hakala.
Seuraavaksi suunnitteilla on, että Kauhavan kaupunki jatkaa tästä: liikekeskuksen viereen samalle tontille on suunnitteilla terveys- ja hyvinvointipalvelujen
keskus, jonka rakentaminen on tarkoitus
aloittaa vuoden 2020 aikana. •

Kauhavan
liikekeskus
• Kokonaisuus työllistää 38 henkilöä.
• Neliöitä on S-marketissa 2 600 ja
ABC:llä noin tuhat.
• Tuotteita S-marketin hyllyssä yli 12 000.
• Eepeen kolmas market, jossa on
aurinkopaneelit katolla.
• Facebookissa tuhat seuraajaa jo
kuukausi ennen avajaisia.

Anne
Anna Inbergiin tekivät ensimmäiseksi
vaikutuksen uudet ostoskärryt, joihin
mahtui Elsa-vauvan kaukalo. Siellä vauva
sai jatkaa uniaan onnellisen tietämättömänä avajaishulinasta samalla, kun
3-vuotias Väinö autteli äitiä ostoksissa.

Maakunnan kaupalla oli historiallinen päivä 14. marraskuuta.
Samalla hetkellä, kun kansa jonotti ja ryntäsi Ideaparkiin,
Kortesjärvellä leikattiin avajaisnauhaa upouudessa S-marketissa.
TEKSTI PIRJO LATVA-MANTILA KUVAT SAMU LEHTINEN

I

hmisiä saapuu uuden S-marketin avajaisiin myymälän täydeltä, vaikka ulkona
tihuttaa vettä ja keli on loskasta harmaa.
Kaikesta näkee, että tätä hetkeä on odotettu hartaasti.
Myymäläpäällikkö Niko Kinnunen
pyyhkii hikeä otsaltaan ja asettelee viimeisiä leipäpaketteja hyllyyn ennen h-hetkeä.
– Eilen vielä mietin, että kuinkahan tässä käy. Kiire tulee aina, mutta niin se vaan
taas aamuksi valmistui. Siitä kuuluu iso
kiitos kaikille, jotka ovat olleet tätä tekemässä.
Pientä säätöä ja laittoa riittää Kinnusen
mukaan vielä pitkäksi aikaa, eli aivan kokonaista huokausta ei myymäläpäällikkö
vielä avajaispäivänä voinut päästää.

Koko yhteisön juttu
Kortesjärven ainoan kaupan merkityksestä
paikkakunnalle kertoo sekin, että yläasteen
ja lukion oppilaat tulivat auttamaan tuotteiden hyllytyksessä. Apuun riensi myös
joukko hoitovapaalla olevaa henkilökuntaa
ja eläkeläisiä.
– Kolme viikkoa olen tässä auttanut. On-

han tämä hieno huipennus, kun saa lopuksi tarjoilla vielä kakkua tutuille asiakkaille.
Vähän jo ehti tulla ikäväkin tätä työtä ja
porukkaa, kertoo Anne Pajanen, joka jäi
eläkkeelle helmikuussa 30 vuoden Eepeeuran jälkeen.

Antaa uskoa tulevaisuuteen
Uusi myymälä sijaitsee vanhaa vastapäätä, tien toisella puolella entisen K-Market
Suomelan paikalla. Kuten onnittelukäynnille saapunut teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja valtuutettu Heikki Hakala
totesi, paikka pääsi takaisin arvoiseensa
käyttöön. Samalla tuli helpotusta S-marketia vaivanneeseen tilanahtauteen.
Neliöiden määrä kasvoi 300:lla ja tuotteiden yli 2 000:lla verrattuna vanhaan
S-marketiin. Yleisövessakin tehtiin asiakkaiden toivomuksesta.
– Tämä on hieno ja iso tapaus ja antaa
uskoa tulevaisuuteen. Hyvä palvelutarjonta on varmistettu yhteisössä pitkäksi
aikaa, Hakala toteaa. •

”Kun on aina asunut Kortesjärvellä,
niin onhan tämä itsellekin semmoinen
wau-juttu. Nyt on tilaa, ja tavaroilla
selkeät paikat ja järjestys”, miettii
hevivastaava Riitta Ojavainio.

”En kyllä olisi ikinä uskonut, että saisimme
joskus näin hienon kaupan. Oikein tämä
tuntuu juhlavalta”, hihkaisee puolisonsa
Antti Viitalan kanssa ostoksille Kukkolan
kylästä lähtenyt Anneli Viitala. Hän
kannattaa osuuskauppa-aatetta jo
toisessa polvessa ja on itsekin
työskennellyt nuorena tyttönä
Kortesjärven kaupalla.

Lue lisää: vuosikatsaus.eepee.fi
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Prisman uusi
ilme toi heti
kasvua

Prisman lokakuun lopussa
valmistunut muodonmuutos
näkyi heti myynneissä: päivittäis
tavaran ja pukeutumisen päivä
myynnit ovat kasvaneet 15–20
prosenttia edellisvuodesta. Tavara
talonjohtaja Mikko Sihto esittelee
uudistuksen kohokohdat.

Loppuvuodesta saatiin
uutena palveluna parranajo.
Risto Rajala oli yksi
ensimmäisistä asiakkaista
Sari Saukkosaaren käsittelyssä.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

SISUSTUSMAAILMA. Sisustusosastosta tuli sisäänheittäjä koko kaupalle Rautaprisman puoleiselle sisääntuloportille. Sisään näkee jo kauppakäytävältä, kun
seinämään laitettiin ikkuna. Osastolla on nyt paljon mahdollisuuksia tehdä näyttäviä esillepanoja. Tavoitteenamme on myös hakea tältä osastolta kasvua.
PIKAKASSAT. Ne eivät vähennä henkilökunnan tarvetta, sen tiedämme kolmen viikon seurannan jälkeen. Asiakaspalvelun kannalta ne ovat kuitenkin tärkeät,
sillä ne tarjoavat asiakkaillemme vaihtoehdon. Itsepalvelun haluaa nähtävästi valita moni sellainenkin, jolla on
kärryssään isot ostokset.
SUSHIBAARI. Tässä yhdistyvät kaksi ajan ilmiötä,
joissa meidän on hyvä olla mukana: ravintola kaupan
sisällä ja sushit. Meillä onkin kunnia olla alueemme ensimmäinen kauppa, jossa sushit valmistetaan paikan päällä.
Yhteistyökumppaninamme toimii tamperelainen Itsudemo ja susheja myydään parhaina päivinä jo 4 000–5 000.
RUOKATORI. Ruokatorin kehittäminen alkoi maaliskuussa, jolloin toiminta siirtyi Apetitilta meidän
omaksi tekemiseksi. Uudistuksen yhteydessä hankittiin
esimerkiksi oikea grilli, jossa kanat paistuvat todella
maukkaiksi. Lisäksi uutta on herkkualue, jossa myydään
muun muassa Stockmannilta S-ryhmään siirtyneen Food
Market Herkun ja Atrian Ridderheimsin tuotteita.
HEVI. Hedelmä- ja vihannesosastolla tehtiin yksi
kaupan suurimmista muutoksista. Osasto sai lisää
tilaa, kattoon lisättiin kohdevaloja, kalusteita yksinkertaistettiin ja alueelta poistettiin mainoskyltit. Näin itse
tuotteet tulevat paremmin esiin. Lisäksi vastasimme tuoreuden ja helppouden trendeihin hankkimalla mehunpuristus- ja ananaksen pilkkomiskoneet.

LISÄÄ TUOTELAATUJA. Tämä pätee kaikkiin päivittäistavaraosaston tuoteryhmiin, sillä tällä hetkellä
asiakkaat haluavat todella paljon vaihtoehtoja. Päivittäistavaraosasto sai uudistuksessa 700–800 neliötä lisää
tilaa.
OSASTOT KOHDERYHMITTÄIN. Lasten vaatteet ja
lelut yhdistettiin omaksi lastenmaailmaksi. Samoin
perus- ja sport-pukeutumisen osastot ja jalkineet yhdistyivät omaksi kokonaisuudekseen. Muutos on ollut selvästi asiakkaiden mieleen, sillä näidenkin tuotteiden myynti
on kasvanut uudistuksen jälkeen 15–20 prosenttia viime
vuoteen verrattuna.
KODINKONEET JA VIIHDE. Isot koneet siirrettiin
peräseinälle ja pienemmät käytävän viereen. Näin
ilme keveni sielläkin.
RAUTAPRISMA. Täälläkin jokainen ruuvi ja mutteri
vaihtoi paikkaa. Puutavara saatiin kylmästä varastosta sisään, kun varasto konttorin alta muutettiin
myymälätilaksi. Meillä on alueemme suurin valikoima
valaisimia ja tapetteja, ja sen ovat myös asiakkaat huomanneet. Siksi myös niille järjestettiin uudistuksessa
paraatipaikat.
KAUPPAKASSI-PALVELU. Kunhan rakennusluvat
saadaan kuntoon, seuraavaksi tartutaan tähän.
Tarvitsemme 300 neliön varaston, jotta pystymme luomaan ruuan verkkokaupasta toimivan. Se tulee sijaitsemaan päivittäistavaraosaston päädyssä nykyisen kylmäkaappirivistön takana.

Mikä on
parasta
uudistuksessa?

Mika Kivimäki
päivittäistavaraosaston
myyjä
Niina Marttila ja Heli Hautamäki
rautaprisman myyjät
Uusi järjestys. Kun palvelupiste on
keskellä myymälää, kaikki, mitä
asiakkaat kysyvät, on lähellä.
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Se, että saatiin lisää tilaa
ja uusia tuoteryhmiä esille.
Uusien kalusteiden ansiosta
hyllyt pysyvät siisteinä, ja
esimerkiksi proteiinituotteet
löytyvät nyt helpommin.

Miia Hannila
kodinosaston myyjä
Tilan tunne. On mukavaa,
kun on uudet kalusteet ja
saa ”sisustaa”. Tuotteet saa
laitettua kivemmin esille.

Kauneudelle
yhteinen palvelukeidas
Emotion ja Prisman parturi-kampaamo muuttivat syksyllä yhteen.
Uusissa tiloissa palvelee nyt jopa 30 kauneudenhoitoalan ammattilaista.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

H

yllykallion Prisman parturi-kampaamon uudistus toi asiakkaille
kaivattua väljyyttä ja yksityisyyttä.
Toimipistettä vetävä Anne-Mari
Koivuluoma kertoo, että tilaa tuli lisää 50
neliötä. Samalla 20 asiakasta palvelevaan
tilaan tehtiin naisten ja miesten maailmat
sekä jonotusnumerolla toimiva unisex-piste.
– Kun jonossa on enemmän kuin kolme,
asiakas voi syöttää koneeseen kännykkänumeronsa ja mennä vaikka kauppa-asioille
tai kahville Pressoon. Tekstiviesti ilmoittaa,
kun on aika palata kampaamoon.
Koivuluoman tiimiin kuuluu muutoksen
jälkeen myös Emotionin väki. Kolmenkymmenen kauneudenhoitoalan ammattilaisen
porukka pitää huolta, että asiakas saa mahdollisimman hyvän palvelukokemuksen.
– Usein kosmetiikkaostoksille tuleva asiakas huomaa tarvitsevansa myös hiustenhoitotuotteita tai leikkauksen. Vastaavasti
parin tunnin kampaamokäynnin yhteydessä
voi tulla ilmi, että asiakkaalta puuttuu hyvä
kasvovoide. Pystymme palvelemaan entistä
laajemmin ja vieressä on vielä Prisma valtavine valikoimineen.
Parturi-kampaamon ruuhkahuippu on
tavannut ajoittua iltaan. Uudistuksen motiivina on saada asiakaspaikat käyttöön tasaisesti aamusta iltaan. Alku on ollut Koivu-

Monet peruukki
asiakkaista ovat
syöpää sairastavia,
mutta myös muut
ostavat peruukkeja.
luoman mukaan lupaava.
– Olemme kaikki tyytyväisiä tähän uudistukseen. Myös asiakkaat ovat kehuneet
tiloja avariksi ja viihtyisiksi. Sisustusvärit
sopivat keskenään hyvin yhteen, ja kiireen
tuntu katoaa sohvalla istuessa ja kahvia juodessa, hän kuvailee.

Peruukkihuone ja parranajoja
Upealta näyttää myös vihreän metsätapetin
koristama peruukkihuone, joka tehtiin entisestä taukotilasta. Koivuluoma kertoo hymyillen, että antoi työtiimilleen tehtäväksi
suunnitella kunnollisen tilan peruukkiasiakkaille. Sellaisen, jossa on omaa rauhaa ja
riittävästi tilaa ottaa kaveri mukaan makutuomariksi.
Monet peruukkiasiakkaista ovat syöpää
sairastavia, mutta myös muut ostavat pe-

ruukkeja. Koivuluoman mukaan se on hyvä
ratkaisu esimerkiksi heille, joilla on ohuet
hiukset. Juhlatukka on aina valmiina odottamassa värjättynä ja laitettuna.
Vaikka palvelut paranivat, hinnat pysyivät entisinä.
– Loppuvuodesta tuli uutena palveluna
parranajo. Sen voi valita pelkkänä ajona,
kasvohieronnan kera tai kokonaispakettina, joka sisältää hiustenleikkauksen ja
parranajon kasvohieronnalla, Koivuluoma
kertoo.

Lisävoimaa myös Prismaan
Emotionin ja parturi-kampaamon yhdistyminen on sujunut mukavasti. Koko tila
suunniteltiin porukalla ja kaikki saivat vaikuttaa siihen, millainen työympäristöstä
tulee.
Lisäksi yhteistyötä on laajennettu Prisman puolelle. Enää ei ole vallalla ”mun
kauppa ja sun kauppa” -ajatus.
– Kun parturi-kampaamon tiloja rakennettiin, meillä oli vain muutamia asiakaspaikkoja käytössä. Silloin osa meidän
väestä oli hyllyttämässä Prismassa, jossa
oli myös härdelli menossa. Se oli hyvä ratkaisu, sillä samalla väki tutustui toisiinsa,
Koivuluoma kertoo. •
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TJ:n terveiset

Perustehtä
vämme on
olla aina
edullinen
Asiakkaasta välittävä palvelu,
kilpailukykyiset hinnat
ja jatkuvasti kehittyvä
toimipaikkaverkosto
ovat Eepeen keinoja
vastata alati muuttuvaan
kilpailutilanteeseen.

Vår grunduppgift är att
alltid vara
förmånlig
Kundorienterad betjäning,
konkurrenskraftiga priser
och ett verksamhetsnät
som hela tiden utvecklas
är Eepees medel i det
ständigt föränderliga
konkurrensläget.

E

epeen viime kuukaudet ovat olleet yhtä
avajaishumua. Ensin valmistui Prisman
uudistus Hyllykalliolla. Seuraavaksi
saimme leikata nauhaa Kauhavalla uudessa
liikekeskuksessa, ja marraskuun puolivälissä avattiin Kortesjärven uusi S-market.
Näillä kaikilla on oma tärkeä roolinsa Eepeen kehityksessä. Asiakkaat ovat
palautteen perusteella olleet erittäin tyytyväisiä Prisman muutokseen. Tuoreella
ilmeellä ja runsailla valikoimilla vastaamme Seinäjoen muuttuvaan kilpailutilanteeseen. Kauhavalla uutta liikekeskusta
on odotettu vuosia ja oli ilo nähdä, kuinka
asiakkaat ottivat uuden yksikön omakseen
heti avauspäivänä. Samoin Kortesjärvellä
Eepee on saanut kosolti kiitosta S-marketin uusista, isommista tiloista: ainoalla
kaupalla on paikkakunnan kehitykselle ja
asukkaille erityinen merkitys.

E

epees senaste månader har varit ett
enda invigningsfirande. Först blev förnyade Prisma klar i Hyllykallio. Därnäst fick vi klippa bandet vid det nya affärscentret i Kauhava, och i medlet av november
öppnades nya S-market i Kortesjärvi.
Alla dessa har en viktig roll i Eepees utveckling. På basis av responsen kan man
säga att kunderna är mycket nöjda med
nya Prisma. Vi tar vår plats i den ständigt
skiftande konkurrensen i Seinäjoki med en
fräsch ny look och breda sortiment. I Kauhava hade man väntat i åratal på det nya
affärscentret, och det var en fröjd att se hur
kunderna tog den nya enheten till sig redan samma dag som den öppnades. Eepee
har också fått massor av beröm för den nya
större S-marketenheten i Kortesjärvi: den
enda butiken på orten har en alldeles speciell betydelse för ortens utveckling och
befolkning.

Marketkauppa
+3,4 %

LOKAKUU 2019

Myynti ja tuotot
toimialoittain
vertailukelpoinen, M€

TOTEUTUNUT
kumulatiivinen

BUDJETOITU
erotus

EDELLISVUOSI
erotus
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Ensi vuonna sama investointitahti jatkuu, erityisesti marketkaupassa, mutta
myös muilla toimialoilla. Ajan hengessä
investoimme myös ruuan verkkokauppaan, jolle rakennetaan asianmukaiset tilat
Prisman yhteyteen. Nämä ovat niitä lähtöjä, joissa meidän pitää olla mukana, kuten
kaupan digitalisaatio kaiken kaikkiaan.
Investoinnit ovat yksi osa sitä kehitystyötä, jonka voimalla pystymme jatkossakin
tarjoamaan parasta palvelua, työpaikkoja ja
hyvinvointia alueemme asukkaille. Lisäksi
perustehtävämme on olla aina edullinen.

Kohti joulukauppaa
S-ryhmä on kampanjoinut halpuutuksella
viitisen vuotta. Jatkossa markkinointiin on
tarkoitus lisätä enemmän kerrontaa valikoimista. Hintakilpailukyvyn hakeminen ei
kuitenkaan katoa minnekään. Se on pysyvä

Nästa år fortsätter investeringarna i oförminskad takt, särskilt inom markethandeln
men också inom de andra affärsområdena.
Helt i tidens anda investerar vi också i näthandel med mat, som kommer att få tidsenligas utrymmen i anknytning till Prisma.
Här, liksom i digitaliseringsprocessen inom
handeln i allmänhet, gäller det att vara på
framkant med utvecklingen.
Investeringarna är en del av utvecklingsarbetet, som ger oss möjligheter att även
framöver erbjuda invånarna i vårt område
den bästa betjäningen, arbetsplatser och
välstånd. Dessutom har vi som grunduppgift att alltid vara förmånliga.

Mot julhandeln

tavoitteemme ja myös osuustoiminnallisten
arvojemme mukaista.
Joulukaupan onnistuminen on vielä arvoitus. Kilpailutilanne Seinäjoella on uusi ja
veronpalautusten ajankohta on muuttunut,
joten ennusteita on vaikea tehdä. Omilla kilpailukykyisillä hinnoilla, hyvillä kampanjoilla ja maakunnan parhaalla asiakaspalvelulla
pääsemme joka tapauksessa pitkälle, siitä ei
ole epäilystäkään.
Meillä on hyvä vire päällä, siitä kertovat
myös vasta julkaistut henkilöstötyytyväisyysmittaukset. Vauhdikasta joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta jokaiselle eepeeläiselle.
Kiitos onnistuneesta vuodesta kuuluu meille
kaikille!

Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

inte heller avkall på. Den är vår fasta målsättning, och också i linje med våra kooperativa
värderingar.
Hur julhandeln lyckas vet vi inte ännu.
Konkurrenssituationen i Seinäjoki är ny och
skatteåterbäringen har nya tidtabeller, så det
är svårt att göra prognoser. Med våra konkurrenskraftiga priser, goda kampanjer och den
bästa kundbetjäningen i landskapet kommer
vi i alla fall långt, det är inte tu tal om det.
Att vi har det bra på jobbet bekräftar också
de nyaste personaltillfredsställelsemätningarna. Jag önskar alla eepeeanställda en riktigt
härlig juletid och ett gott nytt år. Vi alla är värda ett tack för ett lyckat år!

S-gruppen har nu i fem års tid fört fram
prissänkningar i sin kampanjer. Framöver
ska det bli mer tal om sortimenten. Strävan
till konkurrenskraftig prissättning ger vi

Liikennemyymälät
-5 %

Matkailu- ja ravitsemiskauppa -2,1 %

Kimmo Simberg
verkställande direktör

Autokauppa
+8,2 %

Muut
+205,4 %

300,2

65,9

18,5

10,5

2,1

-4,1

-4,9

-0,5

-1,3

-0,09

+9,7

-3,4

-0,4

+0,8

-0,4

Konserni +1,6 %
TOTEUTUNUT
kumulatiivinen

BUDJETOITU
erotus

397,1 -10,9

EDELLISVUOSI
erotus

+6,3
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toimialaturnee

Joka viikko avajaisia
Marketkaupalla on ollut mainio vuosi. Eepee
on valtakunnallisessa vertailussa pt-myynnin
kehityksessä toiseksi paras. Hyvä tulos kertoo,
että kentällä on tehty erinomaista työtä. Lisäksi Pajuluoman ja Tanelinrannan uudet S-marketit ovat tuoneet paljon
uusia asiakkaita.
Loppuvuodesta vietettiin avajaisia viikoittain. Lokakuun
viimeisenä päivänä juhlittiin uudistunutta Hyllykallion Prismaa
ja kakkukahveille oli sadan metrin jono. Marraskuussa vuorossa
olivat Kauhavan uuden liikekeskuksen ja Kortesjärven S-marketin avajaiset.
Urakka jatkuu jo kevään aikana todennäköisesti neljän
myymälän vauhdilla. Listoilla ovat ainakin Lapua, Soini, Isojoki
ja S-market Lehtisen muutto naapuriin Mega-keskukseen.

Marassa kevät on rauhoitettu kassajärjestelmä Teholle. Tavoitteena on, että S-ryhmän uusi järjestelmä otetaan Eepeen
yksiköissä käyttöön maalis-huhtikuun aikana. Sitä ennen koko
maran 200 työntekijän henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön.
Työtehtävästä riippuen koulutukset ovat laajuudeltaan muutamasta
tunnista muutamiin päiviin.
Järjestelmän käyttöönotto on hieman viivästynyt, mutta isoissa
muutoksissa huolellisuus on tärkeämpää kuin vauhti. Kunhan pääsemme alkuun, on uudesta järjestelmästä paljon hyötyä: saamme sen
ansiosta modernisoitua monia toimintatapojamme ja pystymme reagoimaan paremmin esimerkiksi eri maksutapojen vastaanottamiseen.

Amarillo uudistuu syksyllä

Kehitämme uudenlaista työnkuvaa, jota olen leikillisesti
kutsunut piirimyyjäksi. Haimme syksyllä sopivia ammattilaisia
myyntityöhön, joka tehdään useammassa toimipisteessä. Näin
saamme työsuhteista koottua työntekijälle mielekkäämpiä
kokonaisuuksia ja apua osassa toimipaikoista vallinneeseen
työvoimapulaan.
Hakijoita tuli mukavasti, yhteensä 122. Valitsemme loppuvuoden aikana tiimiin sopivat henkilöt. Tarvitsemme näitä uusia
ratkaisuja, sillä näin saamme meille töihin hyviä tekijöitä.

Syksyllä 2020 on Seinäjoen Amarillon vuoro uudistua ja käydä läpi
kokonaisvaltainen konseptiuudistus. Sama työ on tehty jo useissa
Amarilloissa ympäri Suomen, tästä läheltä esimerkiksi Vaasassa.
Eli siellä – tai Helsingin Mummotunnelin viereen valmistuneessa
upouudessa Amarillossa – voi jo käydä tutkimassa, miltä ravintola
tulee näyttämään.
Värikäs konsepti korostaa yhteisöllisyyttä, elämyksellisyyttä ja
vieraiden viihtyvyyttä. Uuteen Amarillo-kulttuuriin kuuluu myös The
Table -konsepti, joka kokoaa pitkälle illalliselle tutut ja tuntemattomat.
Siinä tarjoilijoista kasvaa entertainereita, joiden tehtävä on pitää
pöytäseurueesta erityistä huolta usean ruokalajin ateriakokonaisuuden
alusta loppuun asti.

Kakkosten työnkuva uudistuu

Lakeuden vuoro viettää siestaa

Ensi vuoden yhtenä kehityskohteena ovat myymäläpäälliköiden
apulaisina toimivien kakkosten työnkuvat. Suunnitelmissa
on järjestää koulutusta ja miettiä tehtävänkuvia uusin silmin.
Tehtäviä uudelleen järjestelemällä on tavoitteena helpottaa
myymäläpäälliköiden kiirettä ja antaa kakkosille mahdollisuus
kasvaa työssään.
Yksiköissä on meneillään myös työtehtävien kehittämisprojekti työtuntiohjaukseen liittyen. Siinä käydään läpi kaikki
työtehtävät ja mietitään yhdessä, miten hyvät käytännöt
voisi jakaa toimipaikkojen kesken. Työtä kehittämällä voidaan
poistaa kiireen tuntua.

Perinteisesti joka vuosi toinen Eepeen hotelleista viettää joulusiestaa
joulun ja välipäivien aikaan. Tänä vuonna parin viikon levolle painuu
Original Sokos Hotel Lakeus 20.12.2019–3.1.2020.
Käytäntö on syntynyt kokemuksen myötä, kun olemme todenneet,
että joulu ja vuodenvaihde eivät täytä Seinäjoella kahta hotellia.
Asiakkaat ovat lähinnä jouluvieraita, jotka haluavat majoittua muualla
kuin sukulaistensa luona.

Piirimyyjistä apu työvoimapulaan

Keskitetty työvuorosuunnittelu
laajenee maraan

On jälleen loppurutistuksen aika, kun joulukauppa ottaa meistä
eepeeläisistä mittaa. Voimia ja hymyä jokaiselle ruuhkapäiviin
– ja tunnelmallista joulua, sitten kun on aika hengähtää. Ensi
vuonna kehitys jatkuu.

Keskitetty työvuorosuunnittelu on saanut jo hyvän vauhdin limytoimialalla ja nyt on tarkoitus ottaa se käyttöön myös marassa. Kevään
aikana ensimmäisenä yhteen osoitteeseen siirtyy vaiheittain ravintoloiden
työvuorojen suunnittelu, ja jatkossa seuraavat perässä muut toiminnot.
Maran töissä vuorot ovat hyvin erilaisia, vaikkapa kerroshoito työskentelee täysin eri syklissä kuin mikään muu porukka. Haasteita on siis vielä
ratkaistavana, mutta kunhan kaikki saadaan toimimaan, järjestelmä tulee
vapauttamaan esimiehille lisää aikaa arjen työn johtamiseen.

Jari Palo

Juhamatti Aronen

Loppurutistus ja katseet
vuoteen 2020
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Lähi-ABC Lapua uudistuu

Teho tulee keväällä

Limyn seuraava iso ponnistus tehdään
Lapualla. Lähi-ABC ja S-market saavat uuden
konseptin mukaisen ilmeen ja koko kiinteistö uudistuu läpikotaisin. Myös Lähi-ABC:n pääsisäänkäynti siirtyy,
sillä saamme ABC:n yhteyteen kauan odotetun Hesburgerin,
Drive-in-ominaisuudella varustettuna.
Syksyn mittaan suunnittelupöydällä on pyörinyt kymmeniä
erilaisia vaihtoehtoja uuden liikennemyymälän toimintojen
sijoittelusta. Vuoden loppuun mennessä suunnitelma lyödään
lukkoon, ja kevään aikana on tarkoitus päästä rakentamaan.
Uudistustöiden ajan niin S-market kuin Lähi-ABC palvelevat normaaliin tapaan lukuun ottamatta vaihetta, jossa
ABC:n takatilojen ja keittiön uudistus toteutetaan. Katkoksen kesto ja ajoitus selviävät tarkemmin alkuvuodesta, kun
urakoitsijat on valittu ja keskustelut heidän kanssaan ovat
edenneet.

Kati Lehtimaa ABC Seinäjoen
päälliköksi
ABC Seinäjoen uutena liikennemyymäläpäällikkönä aloitti
marraskuussa Kati Lehtimaa, kun edellinen päällikkö Timo
Märsylä siirtyi ABC Kauhavan päälliköksi.
Hakemuksia Seinäjoelle tuli upea määrä – lähes parikymmentä. Reilu kolmasosa heistä haastateltiin, ja loppusuoralle
päätyi kaksi pitkän linjan esimiestä.
Tasavahvojen hakijoiden valinnassa ratkaisi lopulta kaksi
Eepeelle tärkeää toimintaperiaatetta: urakehityksen mahdollistaminen ja yhteistyö eri toimialojen välillä. Kun ihmiset
hyppäävät uuteen ja katsovat asioita laajemmin kuin yhden
tontin näkökulmasta, syntyy aina hyvää virtaa. Osaaminen yli
toimialarajojen jakautuu meille kaikille.

Noutopöytä maistuu joululta
Yritykset haluavat palkita henkilökuntansa joululounaalla ja
ovat mielissään, kun laadukasta tarjontaa on lähellä. Siinä
on yksi syy, miksi ABC-liikennemyymälöidemme jouluinen
noutopöytä on erityisesti pienemmillä paikkakunnilla saavuttanut joka vuosi suuren suosion.
Tänä vuonna Eepeen ABC-noutopöydät tarjoavat joulun
makuja 6.–7. ja 13.–15. joulukuuta. Tarjolla on perinteinen pitopöytäkattaus joulukinkkuineen ja -laatikoineen edulliseen
11,90 euron hintaan.
Juhamatti Aronen

Kompakti katumaasturi sai
täyssähkömoottorin
Syksyllä lanseerattu Peugeot 208 on saanut Ess Autotalossa
kovan suosion, ja alkuvuodesta se saa rinnalleen serkkupojan,
uudistuneen Peugeot 2008 -katumaasturin.
Peugeot 2008 on ranskalaismerkin pienin katumaasturi ja se
uudistuu vastaamaan Peugeotin tämänhetkistä muotokieltä ja
tekniikkaa. Kuten 208-mallia, myös tätä on saatavilla polttomoottorien
lisäksi täyssähkömallina.
Uusi täyssähköinen Peugeot tulee olemaan autopiireissä erityisen
tarkkailun alla, sillä malli sijoittuu kysyttyyn uuteen segmenttiin.
Vastaavia täysin sähköllä kulkevia kompakteja katumaastureita
ei toistaiseksi juuri löydy markkinoilta. Lisäksi bensiini- ja
dieselmoottoreita on tarjolla tähän malliin viisi eri vaihtoehtoa.
Kaikkiaan odotuksemme uudelle tulokkaalle ovat suuret, sillä
se tuo pienten autojen luokkaan laadukkaan lisän. Siinä on upea,
hintatasoltaan mukava nuoren perheen auto.

Välipäivinä kannattaa vaihtaa autoa
Kun joulupaketit on avattu, alkaa autokaupassa vuoden yksi
kuumimmista sesongeista. Samalla kun perheet suunnistavat
välipäivien alennusmyynteihin, moni hurauttaa myös autokaupoille.
Jos joskus, niin välipäivinä kannattaakin vaihtaa autoa. Tarjolla
on herkullisia löytöjä, kun tyhjennämme varastoa uusille malleille ja
tuoreelle vaihtoautovalikoimalle. Lisäksi valikoima on parhaimmillaan –
sillä luonnollisesti haluamme varautua siihen, että vaihtoautorivistössä
on tarjolla kattava valikoima tähtituotteita erityisesti silloin, kun väkeä
on liikkeellä.

Ess Autotalon uudistus lähtökuopissaan
Ess Autotalon kiinteistöuudistus tulee olemaan melkoinen palapeli,
sillä tarkoitus on, että palveluihin ei tule uudistuksen aikana katkoksia.
Muun muassa katsastuksen osalta jo lainsäädäntö sanoo, että
toiminnan ei saa missään vaiheessa keskeytyä.
Aikomus on uudistaa koko kiinteistö läpikotaisin vuosien
2020–2021 aikana. Työt alkavat lohko kerrallaan sen jälkeen, kun
Hankkija muuttaa kokonaisuudessaan kiinteistöstä pois. Tämä
tapahtuu kaikilta osin vuoden 2021 alkupuolella. Autokauppa saa
uudistuksessa kolmanneksen lisää tilaa, joka käytetään muun muassa
vaihtoautokaupan ja jälkimarkkinoinnin laajennustarpeisiin.

Muista hyödyntää henkilöstöedut
Eepeeläiset saavat mukavasti tarjouksia S-Etuhuollon, Ess
Katsastuksen ja ABC-Fixauksen palveluista. Esimerkiksi
katsastuksessa 25 euron alennushinta on eepeeläisten jatkuva etu,
joka sisältää myös päästömittaukset. Kannattaa hyödyntää!
Juhamatti Aronen

TOP 3

TOP 3

TOP 3

TOP 3

SALE KARIJOKI 109,8

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA 130,4

ABC PESUKATU PRISMA 101,7

VAIHTOAUTOT 128,8

S-MARKET KRISTIINANKAUPUNKI 105,3

VAAKUNA AAMIAISET 129,5

LÄHI-ABC KRISTIINANKAUPUNKI 101,6

S-ETUHUOLTO 99,0

PRISMA KOTI 105,2

BUFFA SEINÄJOKI, PRISMA 109,2

LÄHI-ABC ALAVUS 97,9

UUDET AUTOT 96,4
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Eepeen markkinointipäällikkö Kimmo Mylläri pyörittelee arkitöiden ohessa
myös laajempia visioita ympäristökuormituksen vähentämiseksi.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

E

ntäpä jos nykyisen Hyllykallion Prismaan
tulevan rekkaliikenteen voisi leikata kolmasosaan? Jos kymmenen tavaraa tuovan
rekan tilalla olisikin vain kolme? Tämä
olisi mahdollista, jos yksi auto keräisi
tuotteet useammalta tavarantoimittajalta
ja toisi ne samaan osoitteeseen.
Muun muassa näitä pohdiskelee markkinointipäällikkö Kimmo Mylläri, joka vastaa marketkaupan
valikoimasta. Hän pitää huolta, että Eepeen ostot sisältävät mahdollisimman paljon lähiruokaa.
– Meillä lähiruokaa ovat sadan kilometrin säteellä
tuotetut elintarvikkeet. Eepeellä on hyvä tilanne, sillä
toimialueellamme on useita merkittäviä ruoantuottajia. Etelä-Pohjanmaalta löytyy paljon lihantuotantoa,
vihannestuottajia ja leipomoita.
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Makuja meiltä -tarra kertoo, mitkä tuotteet ovat
Eepeen valikoimissa lähiruokaa. Myllärin mukaan
hintaetikettien yhteyteen tulevien tarrojen kehitystyö
on parhaillaan viimeistelyssä. Tavoitteena on saada
aikaan entistä parempilaatuinen tarra, joka näkyisi
hyvin ja palvelisi kuluttajaa arjen valinnoissa.
– Toki joskus on myös niin, että ulkolainen tuote
on vaikka paremmin kuluttajan mieltymyksen mukainen. Jokainen asiakas saa itse valita, mutta me haluamme tarjota lähiruokaa vastuullisena vaihtoehtona.
Oman alueen yrittäjien ja työllisyyden tukeminen
kuuluu Eepeen toimintaperiaatteisiin, hän huomauttaa.
Mylläri kertoo, että viimeisimpien osuuskauppatutkimusten mukaan Eepeessä myydään eniten suomalaista ruokaa.
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henkilökuva

Piskuisessa Suomessa
kotimaisuus voidaan
todeta lähiruuaksi ja
yhteiskuntaa eteenpäin
vieväksi valinnaksi.

– Uskon, että päihittäisimme ruuan kotimaisuusasteessa myös osuuskauppojen ulkopuoliset ruokakauppatoimijat. Piskuisessa Suomessa kotimaisuus voidaan
todeta lähiruuaksi ja yhteiskuntaa eteenpäin vieväksi
valinnaksi.

Leivottaisiinko vähän aikaisemmin?
Mylläri on miettinyt myös leivän logistiikkaa. Suurin
osa ostaa leivän töiden jälkeen, ei aamuvarhaisella, jolloin se on leivottu ja toimitettu kauppaan. Mitäpä jos
kaupan leivät leivottaisiinkin jo edellisenä iltapäivänä?
Tämä säästäisi työaikakustannuksissa, kun leipomoala
voisi luopua aamuvarhaisista vuoroistaan. Kun tähän
lisättäisiin nykyistä parempi logistiikka, eurohyötyjen
lisäksi säästyisi myös ympäristö.
– Onko sillä väliä, onko leipä leivottu kahdeksan
tuntia myöhemmin tai aikaisemmin? Uunituoretta leipää haluaville asiakkaille on joka tapauksessa tarjolla
paikan päällä kaupassa leivottua tai paistettua leipää,
Mylläri herättelee.
Hyllykallion Prisman valikoima kehittyy koko ajan.
Marraskuun alussa palvelutorin viereen avattiin sushibaari sekä koneet tuoreen ananaksen pilkontaan ja
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mehunpuristukseen. Eepee haluaa olla mukana ruokatrendien virrassa. Myös palvelutorin valikoima laajenee
kuluttajia kuunnellen.

Visiönääri näkee isoja linjoja
Entä mitä Mylläri tuumii tulevaisuudesta, näkymistä
vaikkapa viiden vuoden päähän?
– Elintarvikepuolen asiat muuttuvat ihan älyttömästi, esimerkiksi valikoimahuippu on nyt saavutettu.
Seuraavana on vuorossa valikoimien supistaminen,
kaupallisuuden nimissä ei ole enää varaa pitää tappiollisia tuotteita. Tuotantolaitokset keskittyvät ydinosaamiseen, turhat rönsyt karsitaan pois, hän visioi.
Mylläri arvelee, että kasviproteiinit tulevat laadullisesti kehittymään. Sirkat saavat mieheltä tylyn tuomion, hän ei usko niiden suosioon ihmisten ruokana.
– Ne ovat hyvä proteiinilähde esimerkiksi kalankasvatukseen. Siellä sirkoille olisi enemmän käyttöä.
– Lihan kulutus vähenee, mutta ei mitenkään dramaattisesti. Tällä hetkellä lihasta jaettu informaatio on
aika yksipuolista. Suomalainen lihantuotanto on ympäristöystävällisempää kuin yleisesti kuvitellaan. •

Tangokuningatar uskoo

kokemuksen
voimaan

Viidennellä yrittämällä tangokuningattareksi valittu Pirita
Niemenmaa antaa osan voitostaan ABC Seinäjoelle.
Oma työtiimi tuki kaikin tavoin voittajan matkaa.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN
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tiimi

T

angokuningatar Pirita Niemenmaan syksy on ollut täynnä laulua
ja flunssaa. Meno on sen verran kovaa, ettei jää riittävästi lepoaikaa toipua pitkittyneestä sairauskierteestä.
Se vähän häiritsee vauhtia, mutta ei
vie tangokuningattarelta iloa. Tässä hän on nyt,
unelma-ammatissaan viihdyttämässä suomalaisia
laulullaan.
Kauhajoelta kotoisin oleva Pirita kertoo, että
muutto Seinäjoelle pari vuotta sitten ja uusi työpaikka olivat hänelle tärkeitä askelia eteenpäin.
ABC Seinäjoen liikennemyymäläpäällikkö Timo
Märsylä ja koko työtiimi kannustivat kilpailijaa uskomaan omiin
mahdollisuuksiinsa.
– Työvuorot järjestyivät aina
niin, että pystyin hoitamaan keikkoja ja karsintakilpailuja. Esimerkiksi kun sain juhannukseksi yllätyskeikan, niin silloinkin löytyi
tuuraaja, Pirita kiittelee.
Omasta työporukasta löytyi
myös tangokuningatarkisaan assistentti. Vuoropäällikkö Sanna
Kilpeläinen toimi Piritan tärkeänä apukätenä kaikessa mahdollisessa. Mieltä lämmittää myös se,
että työporukkaa oli mukana finaalissa jännittämässä. ABC Seinäjoki järjesti liput kaikille halukkaille.
Pirita uskoo, että elämänkokemus on tuonut
syvyyttä tulkintaan.
– Erot ja menetykset voi muuttaa voimavaraksi, joka näkyy laulujen tulkinnassa. Surukin on
elämänkokemusta, joka vahvistaa ja vie eteenpäin. Pyrin aina näkemään kaikesta positiiviset
puolet.

Sinitaivaskonserttikiertueesta
ja lukuisista
muista tapahtumista, jotka
veivät laulajaa ympäri Suomea. Keikkamatkoilla tulivat muutkin ABC-liikenneasemat
tutuiksi.
– Jokaisella ABC:llä on oma paikallinen leimansa sisustuksessa, se on hyvä juttu. Valitettavasti kaikilla asemilla ei ole tarjolla keitto-salaatti-lounasta, joka on suosikkini.
Tangokuningattaren
keikkaohjelmassa on nyt luvassa
pikkuisen hengähdystaukoa ja
tervetullutta lepoa, toivottavasti
tuona aikana myös sairauskierre
hellittää. Keväällä hän lähtee
mukaan kiertueelle, jossa etsitään vuoden 2020 kuninkaallisia.
Tulevaisuus näyttää, palaako Pirita töihin ABC Seinäjoelle ensi vuoden syksynä. Tangokuningatar tulee
jatkamaan laulu-uraansa, mutta ei vielä tiedä,
kuinka täysipäiväisesti laulaen saa elannon.
– Tanssilavat ja niiden yleisön viihdyttäminen on minulle mieluisin juttu. Toisaalta viihdyn myös töissä ABC Seinäjoella, hän lisää.
Pirita tapaa käydä moikkaamassa työkavereitaan ja tuttuja asiakkaita aina kun vain keikoiltaan ehtii. Suunnitelmissa on ollut järjestää ABC
Seinäjoella myös yleisötapahtuma, jossa esiintyisi Eepeen oma tangokuningatar. Se on toistaiseksi jäänyt keikkakiireiden takia. Vuosijuhlaan
Pirita on kuitenkin tulossa.
– On hienoa päästä esiintymään omalle työpaikalle. Siellä nähdään. •

Mieltä lämmittää
myös se, että
työporukkaa oli
mukana finaalissa
jännittämässä.

Kiertäen ympäri Suomea
Piritan ensimmäiset kuukaudet tangokuningattarena täyttyivät kesän lavakeikoista, syksyn

Tarja
Alexander

Tuomo

Annika

Viveca
Kirsti

Tuija

Salme

Katariina

Jani
Sanna

Juhani

Eepeen konttori on kuin virtamoottori, josta monet kehityspolut saavat alkunsa.
Parhaillaan on meneillään useita hankkeita, jotka vievät Eepeetä 2020-luvulle.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN
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Taloushallinnon
tiimi:
Tarja Närvä, esimies
Salme Samppala
Tuija Huhtamäki
Kirsti Santaharju
Katariina Lohilahti

HR-tiimi:

Tarja

Tommi Suvisalmi
Viveca Särkelä

Alexander

Tuomo

IT-tiimi:

Viveca

Sanna

Jani Marjamäki
Juhani Roininen
Joni Teirikangas

Jani

Sisäinen tarkastus:
Annika Kurhela

erinteikkään Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ytimessä sykkii nuorekas dynamo. Talousjohtaja Tuomo Långnabban ja
kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahkon
tiimeissä työskentelee asiantuntijoita,
joiden tehtävänä on varmistaa kaupankäynnin sujuvuus ja tuottaa tarvittavaa tukea toimipaikoille.
Lukuisat kehityshankkeet vievät henkilöstö- ja
taloushallintoa sekä IT-puolta nyt isolla vauhdilla
eteenpäin. Osana SATO-toiminnanohjausjärjestelmäuudistusta taloushallinnossa siirryttiin keväällä
uuteen Talja SAP-järjestelmään. Lisäksi syksyllä uudistettiin talouden suunnitteluja raportointijärjestelmä.
– Ensi vuoden aikana alkaa
myymälöiden kassajärjestelmien uudistaminen. Ravintoloissa
otetaan käyttöön TEHO ja vähittäiskaupassa KASSU. Ne tulevat tarkoittamaan muutoksia
työtehtävissä myös taloushallinnossa, kun on varmistettava,
että tiedot liikkuvat oikein kirjanpitoon ja raportointiin, Tuomo selvittää.
Hänen vastuualueellaan ovat taloudenhoidon lisäksi Eepeen kiinteistöt ja hallinto. Taloushallinnon tiimi toimii läheisessä yhteistyössä Palveluässän kanssa, joka tuottaa taloushallinnon palveluita
osuuskaupalle.
– Pyrimme siihen, että taloushallinnon rutiinit
pyörivät taustalla mahdollisimman sujuvasti. Näin
myymälöiden henkilökunta voi keskittyä ydintehtäväänsä eli asiakaspalveluun, Tuomo linjaa.

Talousjohtajalla on myös toinen rooli, hän toimii
sihteerinä Eepeen hallinnon kokouksissa. Yleensä
työpäivien jälkeen olevat kokoukset ja niiden valmistelu tuovat vaihtelua työrutiineihin.
– On hieno asia toimia sihteerin roolissa Eepeen
hallinnon kokouksissa ja omalta osaltaan auttaa hallintoa toimimaan. Pikkuhiljaa katse alkaakin jo kääntyä kohti vuoden 2021 edustajiston vaaleja, hän sanoo.

Kehitysjohtaja avuksi työruuhkaan
Aikaisemmin sisäisenä tarkastajana toiminut Alex
ander aloitti hiljattain Eepeen kehitysjohtajana ja
toimii myös talousjohtajan varahenkilönä. Sisäisenä tarkastajana toimii nykyään Annika Kurhela, joka aloitti työtehtävissään
keväällä 2019.
Vaikka Tuomon ja Alexanderin työpäiviin kuuluu valtavasti erilaisia kehityshankkeita, ne
tärkeimmät kehityspolut ovat
kotiympyröissä. Miesten perheisiin syntyi esikoisvauvat samoihin aikoihin, ja kahvitauolla puhe siirtyykin usein
valvottuihin öihin ja pikkuisten eepeeläisten kehitysaskeliin.
– Kummankin lapset ovat tietysti jo asiakasomistajia, Tuomo kertoo ylpeänä.
Alexanderin vastuualueena konttorilla ovat henkilöstöhallinto, IT ja konsernin kehitystoiminnot.
Hänen tiimissään työskentelevät HR-puolella HRDasiantuntija Tommi Suvisalmi ja HR-asiantuntija Viveca Särkelä.

Kummankin lapset
ovat tietysti jo
asiakasomistajia,
Tuomo kertoo
ylpeänä.
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Eepeen henkilöstöhallinnon uusi henkilöstöjärjestelmä PeCu korvaa loppuvuona Hertta-järjestelmän.
– Ajattelumalli muuttuu hieman PeCussa, sillä se
toimii osittain itsepalvelumallilla. Se ei siis ole vain
järjestelmäuudistus, vaan monet toimintamallimme
tulevat muuttumaan, Alexander kertoo.

Digitaalisuus on osa arkea
Eepeen IT-tiimiin kuuluvat ICT-asiantuntija Jani
Marjamäki, ICT-tukihenkilö Juhani Roininen sekä
ICT- ja HR-asiantuntija Joni Teirikangas. Lähiaikoina heidän arkensa tulee pyörimään paljon TEHO- ja
KASSU -kassajärjestelmien parissa. Vaikka Eepee tilaa monet IT-palvelut ulkopuolisilta asiantuntijoilta,
niiden käyttöönotto vaatii paljon myös oman tiimin
työpanosta.
– Toimipaikkaverkostossa tapahtuu aktiivisesti
muutoksia, mikä työllistää myös IT-puolta. Lisäksi
uudet järjestelmät ja laitteet vaativat nykyisen ITInfran kehittämistä toimipaikoissa, sillä yhä useammat laitteet tarvitsevat parempia internetyhteyksiä
toimiakseen, Alexander kertoo.
– Oma kehityskohteensa ovat nykyiset digitaaliset työ- ja viestintävälineet, kuten Workplace, sPoint,
sWorks ja muut. Niitä voisi hyödyntää paljon enemmänkin, hän jatkaa.
Konttorin tiimiin kuuluu myös Sanna Marttala,
joka hoitaa kuusihenkisen johtoryhmän sihteerin
tehtäviä.
– Tietotekniikan kehittyessä monet johtajista tekevät nykyään itse entisiä sihteerille kuuluneita töitä, mutta kaikenlaista kiinnostavaa mahtuu edelleen
työpäiviini, hän toteaa hymyillen. •

Uudistusten ja
perheen vuosi
TEKSTI IIDA-MARIA LAURI

K

onttorin väki suhtautuu luottavaisin mielin
ensi vuoteen, vaikka se tuokin tullessaan lukuisia uusia työkaluja ja toimintatapoja.
– Uudet järjestelmät ja niiden omaksuminen tuovat haasteita, mutta käyttöönottovaiheen
jälkeen ne helpottavat Eepeen arkea, kuvailee HRasiantuntija Viveca Särkelä.
Myös liikkeenjohdon sihteeri Sanna Marttala kokee, että uudistusten myötä Eepee on entistä ketterämpi ja kykenee reagoimaan vallitsevaan kilpailutilanteeseen.
Töiden ulkopuoliset odotukset tulevalle vuodelle
pyörivät vahvasti perheen ja harrastusten ympärillä.
Konttoripalvelun esimies Tarja Närvä toivoo ensi
vuoden tuovan menestystä koiranäyttelyistä, jotka
ovat hänen ja perheen koirien rakas harrastus.
– Minä haluaisin puuhastella ja matkustaa perheeni kanssa enemmän, Sanna pohtii.
Myös Vivecan ajatukset kääntyvät lapsiin tulevaa
vuotta pohtiessa.
– Toivon, että aikuisuuden kynnyksellä olevat
poikani löytäisivät oman paikkansa työelämässä.
ICT-asiantuntija Jani Marjamäki on yksi, jolle
vuosi 2020 tulee olemaan töissä erittäin kiireinen.
Hänen puoleensa tullaan kääntymään lukemattomia
kertoja, kun uusia järjestelmiä määritellään ja otetaan käyttöön.
– Toivottavasti työn kiire ja paine hellittävät jossain vaiheessa sen verran, että energiaa riittää myös
työelämän ulkopuolella, hän miettii. •
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ajankohtaista

Kokkeja kaukaa kotoa
Filippiineiltä Suomeen
töihin muuttaneet kokit
Michael Gerald Capa
ja Art Jayson Garcia
tuovat ABC Seinäjoelle
kansainvälistä
osaamista ja positiivista
energiaa.
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TEKSTI IIDA-MARIA LAURI
KUVA KAISA HÄRMÄLÄ

M

ichael Gerald Capa ja Art
Jayson Garcia ovat osa 42
filippiiniläiskokin ryhmää,
joka saapui Suomeen elokuun puolessavälissä. S-ryhmällä oli huutava pula keittiötyöntekijöistä, joten tekijöitä lähdettiin hakemaan
Suomen rajojen ulkopuolelta.
– Astuessamme ulos koneesta järkytyimme siitä, kuinka kylmä oli, vaikka täällä oli kesä, Michael nauraa.
Michael toimi Filippiineillä asuessaan
vastaavana kokkiI JA
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Michael
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na ravintolassa, Art omisti kaksi ravintolaa, jotka hän joutui lähdettyään myymään.
Ryhmä vietti orientaatioviikon Helsingissä, jonka aikana käytännön asiat, kuten
pankkitilit ja työluvat hoidettiin kuntoon.
Orientaation jälkeen ryhmä hajaantui eri
osuuskauppoihin.
ABC Seinäjoella perehdytys aloitettiin
elokuun lopussa tutustumalla keittiön laitteistoon, sillä esimerkiksi induktioliesi oli
uusi tuttavuus.
– Käänsimme reseptit englanniksi ja opettelimme suomenkielisiä sanoja,
Michael kertoo.
Nyt he hallitsevat jo à la carten
ja pizzapisteen, seuraavaksi vuorossa

Art

Täällä kaikki ovat
samanarvoisia
ja pomotkin tekevät
likaisia töitä.

on lounaspöytään ja Hesburgeriin perehtyminen. Kokeista huokuu kiitollisuus siitä, miten heidät on otettu ABC:llä vastaan. Myös
esimieskulttuurin ero omaan kotimaahan on
ollut huomattava.
– Täällä kaikki ovat samanarvoisia ja pomotkin tekevät likaisia töitä. Kaikki välittävät
toisistaan ja olemme kuin yhtä suurta perhettä, Michael hymyilee.

Kulttuurishokkeja ja koti-ikävää
Suomen puhdas ilma on ollut liikenteen saastuttamiin suurkaupunkeihin tottuneille kokeille suuri ilon aihe, jota he hämmästelevät
edelleen.
– Junassa kaikki istuvat vain hiljaa, eivätkä juttele toisilleen, se on hassua, Art kummastelee.
Hän on kokenut suomalaista kulttuuria,
kuten karaokea ja saunomista ja uskaltautui
myös järveen uimaan.
– Vesi oli kylmää, mutta kokemus oli silti
rentouttava.
Michael puolestaan on laatinut listan asioista, joita haluaa tehdä Suomessa.
– Haluan tehdä lumiukon ja rakentaa iglun, olisi myös hienoa nähdä karhu.
Molemmat ikävöivät Filippiineille jääneitä läheisiä, Michael vaimoaan ja kahta lasta, Art kihlattuaan. Heidän haaveensa on tehdä
Suomesta uusi kotimaa itselleen ja perheilleen. •

Myyntijohtaja Juha Stenius ja jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju ovat tyytyväisiä,
kun Ess Autotalon koko piha tulee omaan käyttöön.

Ess Autotalon
pihapulma ratkesi
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

E

ss Autotalon myyntijohtaja täminen: Ess Autotalo ottaa loppuJuha Stenius katselee vuot- vuodesta käyttöön chat-palvelun.
ta 2020 luottavaisena, vaik- Se nopeuttaa asiointia ja tuo uusia
ka autokauppa painiskelee isojen asiakkaita.
haasteiden parissa. Eepeen mahdolStenius harmittelee julkista keslisuudet kasvattaa kauppaa parane- kustelua, jossa dieselautojen ympävat, kun naapurissa toiminut Hank- ristöhaittoja liioitellaan. Nykydiesel
kija muuttaa pois.
on yllättävän väTilaa vapautuu
häpäästöistä, mutpaitsi sisältä, myös
ta mielikuvat ovat
Tulevaisuudessa
kriittisimmältä paijääneet menneisiin
kalta eli pihamaalta. sähköautojen määrä vuosiin.
– Muutoksen jälTulevaisuudessa
tulee kasvamaan
keen meillä on riitsähköautojen määrä
tasaisesti.
tävästi parkkitilaa
tulee kasvamaan tavaihtoautoille ja asisaisesti. Stenius toakkaiden autoille. Tähän saakka on teaa, että noin 150 vaihtoauton vaollut välillä niin ahdasta, että asiak- likoima on sopiva määrä.
kaat ovat joutuneet parkkeeraamaan
– Ess Autotalon tilat ovat muuoman autonsa toisaalle, Stenius to- toksen jälkeen optimaaliset tämän
teaa.
päivän autokaupalle. Meillä on
Myös korjaamopuoli laajenee ja etuna myös se, että samassa tilassa
suunnitelmissa on lisätä sähköau- toimivat huolto ja katsastus. Lisäktojen latauspisteitä. Seuraavana on si renkaista saa Bonusta ja henkilövuorossa digitaalisuuden hyödyn- kunnalle on omat alennuksensa. •
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henkilöstö

Työn mielekkyys
vahvistaa
asiakaskokemusta.

Miten meillä
menee?
Kiitos, että välität työkaveristasi. Innostusta
rakennetaan työkavereista välittämällä,
arvostamalla ja kannustamalla.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

T

yötyytyväisyystutkimus on vuoden tärkein tutkimus,
joka kertoo, miten meillä menee tällä hetkellä. Eepeen
henkilöstötutkimustulosten yleistaso on viime vuosina ollut AAA Erinomainen. HR-asiantuntija Viveca
Särkelä iloitsee, että näin on tälläkin kertaa.
– Tulokset kertovat, että monet asiat ovat hyvällä mallilla. Eepeeläiset pitävät erityisen tärkeänä ja onnistuneena sitä,
että työnantaja tukee ammatillista kehittymistä. Myös toteutettu kysely johtaa toimenpiteisiin yksiköissä.
Viveca huomauttaa, että tulos kertoo myös kehityskeskustelun tärkeyden.
– Tässä meillä on parannettavaa, sillä tyytyväisyysaste on
pienempi heillä, joiden kanssa kehityskeskustelua ei ole käyty
kuluvan vuoden aikana.

Työsuhteet
vauhdilla
digiaikaan
Jokaisesta Eepeen työntekijästä on
työnantajan järjestelmissä paljon
tietoa esimerkiksi työtehtävään ja
palkkaukseen liittyen. Joulukuusta
lähtien myös sinulla on pääsy omiin
tietoihisi PeCu-sovelluksen kautta.
TEKSTI IIDA-MARIA LAURI JA SOK MEDIA

PeCu jo testissä Kauhajoella

PeCu
•

Mobiilisovellus, joka seuraa mukana
työsuhteen kaikissa vaiheissa.

•

Tarjoaa henkilöstölle näkyvyyden omiin
työsuhde- ja henkilötietoihin.

•

Otetaan käyttöön joulukuussa 2019.

•

Kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella (sama tunnus kuin
kirjauduttaessa Workplaceen).

Pitkäjänteistä kehittämistä
Viveca muistuttaa, että korkea työtyytyväisyys ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistyötä.
Esimiehet ovat tärkeässä roolissa, siksi heidän työnsä tukeminen on yksi toiminnan kulmakivistä.
– Perusasiat laitetaan kuntoon, henkilöstöllä pitää olla tiedossa, mitä heiltä odotetaan. Lisäksi pitää olla riittävästi perehdytystä uusiin toimintatapoihin ja järjestelmiin, hän listaa.
Henkilöstötutkimuksen tuloksista nousee esiin monia muitakin mielenkiintoisia asioita, jotka vaikuttavat päivittäiseen
työhön. On esimerkiksi tärkeää kehittää oman työn haastavuutta ja mielenkiintoa, sillä mielekkyys vaikuttaa myös positiiviseen asiakaskokemukseen. Siksi on kiireen keskellä löydettävä ne asiat, jotka motivoivat.
– Tutkimuksen tulos osoittaakin, että oma työpanos koetaan tärkeäksi. Hienoa, että meillä ymmärretään, miten tärkeä
jokaisen työpanos on. •
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eople and Culture eli PeCu on kaikkien
s-ryhmä
läisten käyttöön tuleva itsepalveluperiaatteella toimiva mobiilisovellus. Se
korvaa vanhan esimiehille tutun Herttahenkilötietojärjestelmän joulukuussa 2019. Eepeen
HR-asiantuntija Viveca Särkelä kertoo digitaalisuuden
tulevan viimein voimalla henkilöstö- ja esimiestyöhön.
− Maailma muuttuu, ja merkittävänä työllistäjänä
haluamme varmistaa, että henkilöstötyöhön liittyvät
työvälineemme ovat nykyaikaiset. Kyseessä ei ole
vain järjestelmäuudistus, vaan monet toimintamallimme tulevat muuttumaan.
PeCu on uuden työntekijän matkassa mukana heti
työsuhteen alusta lähtien. Siellä muun muassa allekirjoitetaan työsopimus sähköisesti, ilmoitetaan tilinumero palkanmaksua varten ja aloitetaan uuteen
työhön perehtyminen.
Esimiehille PeCu tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia perehdyttämiseen, henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen.
– Jatkossa kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, Viveca kiteyttää.

Mobiilielli
•

Sovellus, jonka kautta tarjotaan ja
vastaanotetaan lisävuorot ja -työt.

•

Koostuu erillisistä työntekijän ja
esimiehen sovelluksista. Työntekijän
sovellus on nimeltään ESS (Employee Self
Service), esimiehen sovellus MAP (Mobile
Ad-hoc Planner).

•

Sovelluksista on omat versionsa
tietokoneen selaimeen ja mobiiliin.

•

Sovelluksiin kirjaudutaan omalla
käyttäjätunnuksella (sama tunnus kuin
kirjauduttaessa Workplaceen).

Kauhajoen S-marketin marketpäällikkö Nora Nevala ja
myyjä Janne Ylinen pääsivät testaamaan PeCua osana
26 henkilön testiryhmää. Heillä oli vuorokausi aikaa
tutustua sovellukseen ja kokeilla sen eri toimintoja.

– Testasimme,
miten muutetaan
omia tietoja, osoitetietoja ja palkanmaksun tilinumeroa.
Kokeilin myös hakea kuvitteellista isyysvapaata ja Nora
hyväksyi hakemuksen omassa sovelluksessaan, Janne
kertoo.
Janne ja Nora kehuvat PeCun helppokäyttöisyyttä
ja sitä, että monet toiminnot siirtyvät samaan paikkaan. Jollaksessa tähän asti olleet koulutuksetkin löytyvät jatkossa PeCusta.
– Se on tosi hyvä juttu, sillä muistettavien salasanojen ja tunnusten määrä vähenee, Janne pohtii.
– Esimiehen on nyt myös helppo valvoa koulutusten suorittamista ja muistuttaa työntekijää, jos suorituksia uupuu, Nora jatkaa.
Koulutusten lisäksi he pitivät PeCun rekry-osiosta,
josta näkee kaikki S-ryhmän avoimet työpaikat. Työpaikkojen selaaminen ja hakeminen on helppoa, sillä
hakemuksen voi lähettää suoraan sovelluksesta.
Haasteena he näkevät sen, että tulevaisuudessa
omien tietojen päivitys on työntekijän omalla vastuulla, joten unohdusten ja virheiden mahdollisuus
on olemassa. Niiltä kuitenkin vältytään huolellisuudella ja sovelluksen eri toimintoihin perehtymällä. •

Mobiilielli on uusi Dooris
Mobiilielli korvaa Dooris-sovelluksen työvuoroarkea
pyörittävänä työkaluna vuodenvaihteen jälkeen.

M

obiilielli on Dooriksen kaltainen sovellus, jonka kautta hoidetaan kaikki työvuoroihin liittyvä
viestintä. Se on ikkuna omiin työvuoroihin ja reitti
työvuorotoiveiden esittämiseen.
– Sovelluksesta löytyvät myös tarjoukset lisätyövuoroista. Ne lähtevät niille työntekijöille, joilla on
vuorossa vaadittava osaaminen ja jotka eivät ole jo
valmiiksi työvuorossa tai esimerkiksi pitkällä poissaololla. Työntekijät voivat itse määritellä, mistä toimipaikoista haluavat lisätyövuorotarjouksia, avaa

HR-asiantuntija Viveca Särkelä Eepeen henkilöstöhallinnosta.
Esimiehille Mobiilielli on työkalu arjen hallintaan. Poissaolojen paikkaus tai tekijän etsiminen
ylimääräiseen vuoroon onnistuu sovelluksella kätevästi.
– Vuorotarjouksia koskevat asetukset, kuten kenelle tarjous vuorosta lähtee, on määritelty kiinteiksi taustalle, Viveca kertoo. •
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