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pääkirjoitus

e-palat

Eepee
"Viime kesä toi Eepeelle
jotain sellaista, mitä
ei ennemmin ole
ollutkaan: ensimmäisen
tangokuninkaallisen!"

Eepeeläisten
kruunut kimaltavat

Toiminnan tarkoitus
Tuotamme kilpailukykyisesti
ja kannattavasti monipuolisia
palveluja ja etuja
asiakasomistajillemme.

Viime kesä toi Eepeelle jotain sellaista, mitä ei ennemmin ole ollutkaan:
ensimmäisen tangokuninkaallisen! Pikku tytöstä lähtien elänyt haave toteutui
Piritalla, kun hän voitti tangokuningattaren kruunun itselleen vuoden ajaksi.
Kannattaa seurata Piritaa Facebookissa ja käydä keikoilla fanittamassa.

Visio
Asiakasomistajiemme
ykkösvalinta – Ylivoimaista
hyötyä ja parasta palvelua
omasta kaupasta.

Prisma Hyllykalliolla ovat kesän ja syksyn aikana muutostuulet puhaltaneet niin
kovaa, ettei perässä meinaa pysyä. Hyllylaivat ovat siirtyneet yhdellä kertaa
uusille paikoilleen, ja uudet tavarat ovat olleet saman tien siististi rivissä.
Onneksi vanhalla paikalla on aina ollut infolappuja tavaroiden uusista paikoista,
niin ovat löytyneet helposti. Kovasti ovat Prisman asiakkaat jo ihastelleet ja
kehuneet uusia esillepanoja.
Myös uudistettu S-Pankki on saanut todella paljon
hyvää palautetta. Rauhallisia toimitiloja kiitellään ja
asiakaspalvelun ystävällisyyttä myös. Asiakaspalvelusta
on hyviä arvosanoja tullut ennenkin, mutta nyt
vastaukset ovat 95-prosenttisesti 9 tai 10.

Nimityksiä
LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPPA

Arvot
Olemme
asiakasta
varten.

Prismaan siirtynyttä Emotionia kehutaan niin ikään
viihtyisäksi ja siistiksi. Iso parkkipaikka, näppärä
sijainti Prisman yhteydessä ja ihana ammattitoinen
henkilökunta, hehkuttavat asiakkaat.
Näissä tunnelmissa on mukava toivottaa kaikille
eepeeläislle hyvää syksyä. Tulkaa Prismaan
tutustumaan uusittuihin palveluihimme.

ONNEA PIRITA!
ABC Seinäjoen työkaverit ja koko Eepee onnittelevat Pirita Niemenmaata Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailun voitosta.
Toivotamme Piritalle upeaa tangokuningatarvuotta! Tervetuloa takaisin töihin ABC Seinäjoelle vuoden päästä.

Kannamme
vastuuta
ihmisistä ja
ympäristöstä.

Timo Märsylä on nimitetty marraskuussa avattavan
ABC Kauhavan liikennemyymäläpäälliköksi.
Timolla on vahva kokemus Eepeen mara- ja
liikennemyymälätoimialalta. Tällä hetkellä Timo toimii
ABC Seinäjoen päällikkönä ja hän siirtyy uuteen
tehtävään joustavasti syyskuun aikana.

Varaa aika
S-Pankkiin
Uudistamme
jatkuvasti
toimintaamme.

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
Suunnittelu ja taitto BSTR

Lämmin kiitos Eepeelle ja
työkavereille muistamisista
jäädessäni eläkkeelle.
Kiitos yhteisistä vuosista.
Toivon kaikille menestystä ja
tsemppiä jatkossa.
Anne Pullinen, S-market Teuva

Kiitos

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
henkilöstölehti 3/2019

Kiitos

Nyt uutta!
Pääset hoitamaan asiakasomistajaja pankkiasioita kätevästi S-Pankin
konttorissa Seinäjoen Prismalla myös
ajanvarauksella.

Toimimme
tuloksellisesti.

Alueellisuus
on meille
tärkeää.

Ajan voi varata S-Pankki.fi-sivustolla tai
soittamalla S-Pankin asiakaspalveluun:
010 76 5800
(ma–to kello 9–20, pe kello 9–18
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min).

Muistitte somasti minua,
ylenmäärin aattelitte.
Siitä kiitokset sanelen,
ilon kannan kaunehimman.
Kiitos Eepeen johdolle saamastani
50 työvuoden huomioimisesta.
Kiitos kaikille eepeeläisille,
toivotan Teille kaikille menestystä
ja työn iloa haastaviin päiviin ja
vuosikymmeniin.
Arja Lindfelt-Koivumäki,
S-market Alahärmä

Eepeen
IPA-palkitut
SYKSY 2019
IPA 1

ABC Seinäjoki
Juan Mäkinen
Laura Muukkonen
Roosa Pihlajamäki
Aleksi Myllykangas
IPA 2

Lähi-ABC
Kristiinankaupunki
Essi Vanhanen
Jasmin Männistö
ABC Seinäjoki
Emmi Hilli
Ville Lassila
IPA 3

ABC Seinäjoki
Iina Paloheimo

IPA
on valtakunnallinen
tunnustus, jossa
palkitaan Hesburgerin
Iloisen Palvelun
Ammattilaisia.

Paino I-print Oy
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ajankohtaista

Tavaratalo palvelee normaaliin tapaan koko 12
viikkoa kestävien muutostöiden ajan. Työn tekee kuuden hengen Muutosryhmä-tiimi, jolla on kokemusta
useiden S-ryhmän yksiköiden uudistuksista, viimeisin Prisma Pieksämäellä.
– Pieniä katkoksia saattaa tulla tuotteiden saatavuuteen. Esimerkiksi kun juustotiski vaihdettiin, jouduimme supistamaan valikoimaa pariksi päiväksi, sanoo päivittäistavaran myyntipäällikkö Olli Isoniemi.
Isoniemi on tyytyväinen Muutosryhmään, jonka
ansiosta Prisman oma henkilökunta on saanut keskittyä auttamaan asiakkaita muutoksen keskellä.
Arjessa iso helpotus tulee olemaan myös uusi tilausjärjestelmä, joka ennakoi kaudet ja tapahtumat
sekä varmistaa, että jokaisella tuotteella on hyllyssä
sopivasti tilaa myyntiin nähden.
– Laajennuksen jälkeen emme tarvitse välivarastoa,
vaan kaikki tuotteet mahtuvat suoraan hyllyyn. Järjestelmä osaa ennakoida tuotteiden menekin ja tuotteiden tilaaminen jää kokonaan pois, Isoniemi kertoo.

Olli

Sisustusmaailma kutsuu sisään

PRISMA KASVAA
hyllymetri kerrallaan

Vaikka käyttötavaran neliöt hieman supistuvat, heimotaisteluja ei ole käyty osastojen rajoilla. Myyntipäällikkö Minna Mäkiranta odottaa sormet syyhyten
etenkin kodinsisustuksen uudistusta. Rautaprisman
puoleiselle sisääntuloportille syntyy näyttävä sisustusmaailma.

– Haluamme, että asiakkaan on mukava tulla kauppaan sisään. Sisustustuotteilla saa luotua kodikasta
tunnelmaa, hän sanoo.
Tavoitteena on, että uudessa Prismassa tuotteet
löytyvät entistä paremmin kohderyhmittäin. Perusja sport-pukeutumisen osastot yhdistyvät omaksi kokonaisuudekseen. Perheen pienimmät saavat oman
lastenmaailman, jonne sijoitetaan kaikki lasten pukeutuminen ja lelut. Viihteen osastolle rakentuu peliareena, jossa pääsee testaamaan tuotteita. Myös esimerkiksi kukat ja kortit sijoittuvat vierekkäin.
– Näin tuotteet löytyvät entistä selkeämmin kauppareissun yhteydessä. Ostamisen helppous on meillä
valtti, johon kannattaa satsata. Ihmiset haluavat vielä
testata, hypistellä ja tarkistaa tuotteen laadun ennen
ostopäätöstä, Mäkiranta toteaa.
Tämän vahvistaa myös Kaupan liiton tutkimus,
jonka mukaan markettien vetovoima on kasvanut
vaatteiden ostopaikkana. Jo kolmasosa suomalaisista
ostaa vaatteita ja kenkiä Prismasta.
– On tärkeää olla ihmisten
luottamuksen
arvoinen:
että tuoteryhmä joka
oli hyllyssä eilen, on
siellä tänäänkin. •

Ruokaosasto on Prisman moottori, joka halutaan pitää huippukunnossa.
Samalla tavaratalon sisään rakentuvat omat maailmansa lapsille, sisustajille
ja tietokonepelien ystäville.
Minna

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

H

yllykallion Prisma Seinäjoella käy läpi suurta muodonmuutosta, jossa päivittäistavaraosasto saa 700–800 neliötä lisää tilaa. Samalla kaikki muutkin osastot järjestellään
uudelleen.
– Kaikki tuotteet vaihtavat paikkaa, kalusteet uusitaan, tilausjärjestelmä automatisoidaan, itsepalvelukassoja rakennetaan ja myymälä saa uuden konseptin mukaisen ilmeen, kuvaa tavaratalonjohtaja Mikko
Sihto uudistuksen laajuutta.
Asiakkaat päättävät, mitä uudet hyllymetrit sisältävät. Prisman edellinen uudistus tehtiin seitsemän
vuotta sitten ja päivittäistavaran tuotemäärä on kasvanut siitä 30–40 prosenttia.
– Ajan henkeen kuuluu, että pitää olla vaihtoehtoja. Jos kardemummajäätelö puuttuu makujen joukos-
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ta, sitä jo kysytään. Siksi tarvitaan nyt lisää hyllymetrejä ruokapuolelle, Sihto sanoo.

Järjestelmä ennakoi hyllytilan tarpeet
Uudistus etenee vaiheittain, hyllyrivistö kerrallaan. Jo
keväällä muuttivat uusiin tiloihin neuvonta, Emotion
ja S-Pankki. Lokakuun alkupuolella valmistuu päivittäistavaraosasto, ja sen jälkeen työt jatkuvat pukeutumisen, sisustamisen ja viihteen osastoilla. Koko myllerryksen on määrä olla valmiina lokakuun lopussa.
Ulkoseiniä ei siirretä, vaan lisäneliöt ruokapuolelle saadaan myymälätilaksi muutettavasta varastosta
ja hieman käyttötavaraosastoa supistamalla. Muutosurakka on melkoinen, sillä ainoastaan kylmäkalusteet
sekä hedelmät ja vihannekset säilyvät entisillä paikoillaan.

Mikko
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tiimi
– Asiakkaan asia voi olla hyvin henkilökohtainen
ja arkakin. Omassa tilassa on helpompi keskittyä ja
löytää asiakkaan kokonaistarpeet, hän sanoo.

Tekijä syntyy kuukaudessa

Maarit

Katri

S-Pankin tiimiin on paljon tulijoita ja jokaisella on takanaan kuukauden perehdytys ennen itsenäistä asiakastyötä. Täällä kaikki osaavat tehdä kaikkea uusien
asiakkuuksien avaamisesta lainahakemuksiin ja kuolinpesiin. Itse lainapäätökset tehdään sitten Helsingissä.
Katri toimii tiimin taustatukena ja huolehtii, että
kaikilla on kaikki hyvin: että jokainen saa hankalassa
tilanteessa apua.
– Meillä on uskomaton porukka, joukko upeita eri
ikäisiä ammattilaisia. He ovat henkeen ja vereen asiakaspalvelijoita. Motivoituneita ja sitoutuneita myyntitavoitteisiin, jotka meillä ovat kuitenkin aika kovat.
Ja lisäksi ihania ihmisiä, Katri hehkuttaa.
Omasta tiimistä kertominen saa esimiehen herkistymään, mikä todistaa, että sanat tulevat suoraan sydämestä.
– Tuntuu niin hyvältä, kun voi sanoa näin.

Jatkuva muutos virkistää

Kuuntelemalla
lähelle asiakasta
S-Pankin tiimi Seinäjoen Hyllykalliolla
paiskii töitä sen eteen, että asiakkaiden
raha-asiat olisivat vakaasti hanskassa.
Välillä tulee vastaan kiperiäkin tilanteita.
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN
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U

uden S-Pankin modernissa pankkisalissa on
rauhallista. Muutamat asiakkaat odottavat
vihreillä penkeillä ja näppäilevät kännykkää. Lasiseinillä vaimennetut asiakaspalvelupisteet antavat tilan asiakkaan kohtaamiselle ilman ylimääräisiä korvia.
S-Pankki muutti uusiin isompiin tiloihin Hyllykallion Prisman kauppakäytävälle keväällä.
– Meillä on paljon mahtavia uusia juttuja meneillään. Uusissa tiloissa asiakkailla on asiointirauha. Lisäksi uutta on ajanvaraus. Eli asiakas voi varata etukäteen ajan verkossa tai soittamalla ja hoitaa pankkiasiat
jonottamatta kauppareissun yhteydessä, kehuu asiakkuuspäällikkö Tuula Rajala.
Tiimin esimies Katri Rintaniemi jatkaa, että tila ja
aika ilman takana hengittävää jonottajaa on tärkeä myös
asiakaspalvelijalle.

Takahuoneessa ovat Katrin ja Tuulan toimistot, taukohuone sekä tilat Eepeen neljän ammattilaisen markkinointitiimille. Lisäksi
pankkisalin kyljessä on oma huo-

S-Pankin
tiimi:

neensa uutena S-Business yritysmyyntipäällikkönä
aloittaneelle Timo Ranta-Lassilalle.
Pankin henkilökuntaa eli asiakaspalveluneuvojia
takahuoneessa ei pahemmin näy, sillä kaikki ovat kiireisiä pankkisalin puolella. Maarit Aho saa kuitenkin päätettyä pitkän neuvottelunsa asiakasomistajaksi
liittyneen nuorenparin kanssa ja ehtii tauolle.
– Näissä tilanteissa teemme aina henkilökohtaiset
hyötylaskelmat siitä, kuinka paljon Bonuksia ja muita
etuja asiakas voi itselleen kerryttää käyttämällä korttia mahdollisimman monipuolisesti, Maarit kertoo.
Hän on työskennellyt aikaisemmin taloushallinnossa Eepeen konttorilla ja S-Pankissakin jo seitsemän vuotta. Työintoa pitää yllä jatkuva muutos.
– Aina täytyy olla ajan hermolla, kun ala ja säädökset muuttuvat. Siinä ei ihan heti ehdi tylsistyä, hän
sanoo.

Mukana elämän vaiheissa
Maarit palaa työpisteelleen ja on Jutta Lampimäen
vuoro piipahtaa tauolla. Ennen välipalaa hän päättää
kuitenkin suunnata Prisman infon kuuluttamoon.
– Teemme joka päivä 5–6 kuulutusta, joilla markkinoimme S-Pankin palveluja, hän sanoo ja lukee SLainojen mainoksen mikrofoniin.
Kuulolla ovat sadat Prisman asiakkaat kaupassa ja parkkipaikalla.
– Vaikutus on ollut selkeästi
nähtävissä pankin asiakasmää-

Veera-Tuulia

Asiakasomistajaneuvojat

Veera

Sari-Anne Mäkinen
Maarit Aho
Milla-Mari Ranta
Jutta Lampimäki
Veera-Tuulia Koski
Noora Erkkola
Veera Pyylampi
Anu Saari
Esimies
Katri Rintaniemi

Jutta

Asiakkuuspäällikkö
Tuula Rajala
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Kauhava astuu

Tuula

ABC-aikaan

Sari-Anne

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

Anu
rissä, hän jatkaa.
Jutta tuli S-Pankkiin töihin tyypillistä reittiä SeAMKin tradenomiopintojen työharjoittelun kautta viitisen vuotta sitten, samoin kuin kollega Milla-Mari
Ranta. Molemmat nuoret naiset kokevat olevansa unelmiensa työssä: työ on sopivan haastavaa ja
pankki on ihmisen elämänkaarella mukana kaikissa
merkittävissä tilanteissa.
– Jokainen hetki asiakkaan kanssa on uusi ja koskaan ei tiedä etukäteen, mitä tulee vastaan. On oltava hereillä koko ajan, kuunneltava mitä asiakas tarvitsee, aloittaa Jutta.
– Tulee hieno tunne, kun saa autettua asiakasta, joskus kiperässäkin tilanteessa. Täällä saa käydä
läpi yllättävän suuria tunteita: läheisen menettämisiä, rahoituspäätöksiä ja monenlaisia uusia alkuja,
jatkaa Milla-Mari.
Esimies paljastaa, että tiimin tavoitteena
on lähiaikoina kasvaa S-Pankkien Suomen parhaaksi asiakaspalvelupisteeksi. Ei ole epäilystäkään, etteikö sijoitus tällä palveluasenteella
irtoa.
– Puitteet ainakin ovat nyt
kunnossa ja oikeat ihmiset tii-

”Täällä saa käydä
läpi yllättävän suuria
tunteita: läheisen
menettämisiä,
rahoituspäätöksiä
ja monenlaisia
uusia alkuja.”

Komea liikekeskus on viittä
vaille valmiina Kauhavalla.
Rakennusprojekti etenee juuri
niin kuin pitääkin eli avajaisia
vietetään 8. marraskuuta.

missä. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua,
Katri uskoo.

Apu aina lähellä
S-Pankin toimintaperiaatteisiin kuuluu henkilökohtainen asiakaspalvelu, jota ei niinkään tarjota
laajalla konttoriverkostolla, vaan laajoilla aukioloajoilla ja sähköisesti. Vaikka suurin osa asioinnista
tapahtuu verkkopankissa, vielä on paljon niitäkin
asioita, joiden vuoksi tullaan konttoriin.
Hyllykalliolla pankki on avoinna arkisin iltakahdeksaan ja lauantaisin kuuteen. Lisäksi konttorin
tukena toimivat S-marketien ja Salejen asiointipisteet, joissa kaikissa on asiakkaiden saatavilla peruspankkipalvelut.
– Muun muassa tilinavaukset ja korttiasiat saa
hoidettua omassa lähikaupassa. S-Pankin help desk
-palvelun lisäksi meidän väkemme on täällä puhelimen päässä auttamassa, kun apua tarvitaan, Katri
muistuttaa.
Yhdessä tekeminen toimii myös markkinoinnissa. Parhaillaan on alkamassa S-Pankkipäivien kiertue, jossa S-Pankin asiakasomistajaneuvojat vierailevat vuorollaan eri S-marketeissa. Tällä kertaa
teemana on S-mobiili ja tavoitteena löytää mahdollisimman paljon uusia lataajia. •

– Milla-Mari Ranta

Milla-Mari
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Marika Koski ja Henna
Kanto luottavat yhteistyön
voimaan.
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Liikekeskuksen
sisustus saa
vaikutteita
paikkakunnan
omaleimaisuudesta.

S-market Kortesjärvi
saa tuplasti tilaa

S-market Kortesjärven ostoskärryille avautuvat leveämmät kulkuväylät,
kun kauppa saa uudet tilat tien toiselta puolen marraskuun puolivälissä.
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVA ELINA RANNANJÄRVI

Henna
Timo
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auan Kauhavalle odotettu ABC
liikennemyymälä on pian palveluvalmiudessa. Kenttäpäällikkö
Henna Kanto kertoo, että uusi liikekeskus poikkeaa perinteisestä
siinä, ettei ABC Kauhavalle tule lainkaan
omaa ABC-marketia.
– Ravintolan asiakkaat voivat tehdä
ostoksensa S-marketissa, jolla on samat
aukioloajat. Kauhavalaisten ostosaika pitenee nykyisestä, sillä liikekeskus on arkisin
auki kello 6–22.
Marketpäällikkö Marika Koski odottaa innostuneena, että pääsee joukkojensa
kanssa täyttämään uuden marketin hyllyjä.
Luvassa on isompi valikoima, ja ainahan
se on hienoa päästä täysin uuteen markettiin töihin.
– Asiakkaat ovat kovasti kyselleet, että
koska on valmista, Marika kertoo.
Uuteen kauppaan muuttaminen on Ma-
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rikalle jo toinen kerta, hän oli yhdeksän
vuotta sitten vetämässä Alahärmän S-marketin avausta. Tällä kertaa hän ei ole ehtinyt
jännittää, sillä asiat ovat sujuneet todella
hyvin.
– Kun koko projekti on hyvin suunniteltu, niin toteutuskin toimii, hän toteaa.

Liikennemyymäläpäälliköksi
Timo Märsylä
ABC Kauhavalle tulee Eepeen toinen Hesburger, jossa on Drive-in. Ravintolapaikkoja on 130, ja lisäksi pihalle rakentuu
terassi, jossa on yhteensä 38 paikkaa. Kokonaisuuteen kuuluvat myös ABC polttonesteet ja sähköautojen latauspiste.
Yksikön päälliköksi on valittu ABC Seinäjokea yli kymmenen vuotta luotsannut
Timo Märsylä. Hän on innoissaan, kun
pääsee aloittamaan uudessa yksikössä.
– Tämä on minulle aivan loistava tilai-

suus, pienemmässä yksikössä pääsen taas
lähemmäksi asiakkaita. On hienoa, että
isossa talossa on mahdollisuus siirtyä yksiköstä toiseen, hän kehuu.
Timolla on kokemusta myös muista
toimipaikoista, hän on ennen Seinäjokea
työskennellyt Kauhajoella ja Jalasjärvellä.
Uuden työtiimin valinnassa Timo painottaa asiakaspalvelun lisäksi moniosaamista, yhteistyökykyä ja sitoutumista työhön.
S-marketin lisärekryt on hoidettu jo alkuvuonna. Lisäksi on palkattu enemmän kesätyöntekijöitä, joista osa pystyy olemaan
avausvaiheessa apuna.
Liikekeskuksen sisustus saa vaikutteita
paikkakunnan omaleimaisuudesta. Henna
on tilannut Kauhavan kaupungilta sopivaa
kuvamaailmaa liikennemyymälää koristamaan.
– Saa nähdä, millaiset maisemat sinne
seinille ilmestyvät. •

S

-market Kortesjärvi jäi kylän ainoaksi kaupaksi pari vuotta sitten, kun Suomelan kauppa sulki ovensa. Silloin S-marketissa
tehtiin nopeasti pieni uudistus,
jolla saatiin hätäapua kasvaneisiin asiakasvirtoihin.
Pidemmän päälle tila on kuitenkin jäänyt ahtaaksi.
– Kaikki konstit on otettu käyttöön: hyllyvälit ovat jo niin kapeat, että piti vaihtaa
pienempiin ostoskärryihin. Muuten asiakkaat eivät olisi mahtuneet ohittamaan toisiaan käytävällä, kuvaa marketpäällikkö Niko
Kinnunen.
Uusi kauppa rakentuu entisen Suomelan
kaupan tiloihin tien toiselle puolelle. Tilaa
saadaan tuplasti lisää nykyiseen kauppaan
verrattuna: myymälään tulee noin 850 neliötä sekä lisäksi kunnolliset tilat henkilöstölle, uusi pullonpalautuskone ja asiakaswc, jota ei ole aikaisemmin ollut.

Pelkästään myymälä kasvaa noin 300
neliötä, mikä mahdollistaa myös uusia
tuoteryhmiä.
– Tilanpuutteen vuoksi olemme muun
muassa joutuneet luopumaan kokonaan
käyttötavarasta, jota asiakkaat ovat kovasti
kaipailleet. Lisäksi kaikkiin tuoteryhmiin
saadaan nyt lisää vaihtoehtoja ja tavaraa
niin, että se riittää juhlapyhinäkin.
– Mahtavaa, että voimme nyt sanoa asiakkaille, että muutto on totta, Niko toteaa.

Tiimi kasvaa tusinaan
Muutostyöt ovat parhaillaan käynnissä ja
tavoitteena on päästä hyllyttämään lokakuun loppupuolella. Sisätilat uudistetaan
täysin sekä kalustetaan uuden konseptin
mukaisilla kalusteilla ja kylmälaitteilla.
– Itse kiinteistö on hyvässä kunnossa
ja kunnollinen asfaltoitu
parkkipaikka valmiina. Työ-

tä toki on silti paljon, kun vanhat putket
täytyy purkaa ja seiniäkin siirtää, Niko
tuumii.
Henkilökuntamäärä myymälässä kasvaa muutamalla henkilöllä, nykyisestä vajaasta kymmenestä noin tusinaan. Nikon
mukaan ensi vuosi näyttää, onko tarvetta
vielä lisärekrytoinneille.
– Vaihtuvuus on meillä suurta, koska
moni nuori muuttaa paikkakunnalta pois
opintojen perässä. Joten paikkoja avautuu
vähän väliä tässä loistotiimissä, hän vinkkaa.
Posti siirtyy myymälään kaupan mukana, mutta ABC-polttonesteautomaatti jää
toistaiseksi nykyiselle paikalleen tien toiselle puolelle. •

"Paikkoja avautuu
vähän väliä tässä
loistotiimissä."
– Niko Kinnunen.
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TJ:n terveiset

Varmistetaan
oma laadukas
toiminta
Kun teemme oman
työmme huolella, niin
asiakkaat haluavat tulla
yhä uudelleen.

Vårt arbete
ska hålla
kvaliteten
Då vi gör vårt eget jobb
ordentligt, vill kunderna
komma tillbaka gång
efter gång.

E

epeen kesäkauppa näytti, että auringon
voi korvata myös oikeanlaisella palveluasenteella: ilolla, hymyllä ja asiakkaan huomioimisella. Kesän säät olivat ailahtelevat, mutta myynnit pitivät pintansa.
Vuoden 2018 hellekesän myynnit olivat
kaikilla toimialoilla huikeat, joten vastassa olivat kovat vertailuluvut. Siksi voimme olla erityisen tyytyväisiä ensimmäisen
vuosipuoliskon myynteihin. Onnistuimme
kasvattamaan konsernin kokonaismyynnin
231,3 miljoonaan euroon, joka on 2,5 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia viime vuotta
enemmän.
Marketkaupassa myynti kasvoi viime
vuodesta 2,7 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat
erityisesti uudet S-marketit Tanelinrannassa
ja Pajuluomalla, jotka molemmat lunastivat
niille asetetut tavoitteet. Muualla verkostossa kauppa kävi viimevuotisella tasolla.
Liikennemyymäläkaupan myynti puolestaan laski 4,4 prosenttia. Myynnin laskua

S

ommarkommersen i Eepee bevisade
att man kan ersätta solsken med den
rätta inställningen till betjäning: gott
humör, leende och öga för kundens behov.
Sommarens väder var omväxlande, men
försäljningen stod på sig.
Försäljningssiffrorna för den heta sommaren 2018 var hisnande inom alla affärsområden, och är därför en verklig utmaning. Därför kan vi vara ytterst nöjda med
försäljningssiffrorna för det första halvåret.
Vi lyckades öka koncernens totalförsäljning
till 231,3 miljoner euro, vilket överstiger
fjolårssiffran med 2,5 miljoner euro, dvs.
1,1 procent.
Försäljningen inom markethandeln ökade ca 2,7 procent från fjolåret. Till tillväxten
bidrog i synnerhet de nya S-marketenheterna i Tanelinranta och Pajuluoma, som båda
levde upp till förväntningarna. I de övriga
delarna av verksamhetsnätet löpte handeln
på fjolårsnivå.
Trafikbutiksverksamhetens försäljning

Marketkauppa
+3 %

ELOKUU 2019

Myynti ja tuotot
toimialoittain
vertailukelpoinen, M€

TOTEUTUNUT

Uudistukset pitävät Eepeen vahvana

van Ideaparkin myötä kilpailutilanne toisaalta
kiristyy, mutta toisaalta tuo myös uusia mahdollisuuksia. Samalla tapaa ravintolakaupassa
liikehdintää aiheuttaa Seinäjoen uusi keskustori.
Kaikki kehitys tuo jotakin hyvää koko alueelle. Jos Ideapark tuo kaupunkiin lisää asiakasvirtaa, oman osuutensa asiakkaista saavat
myös Eepeen yksiköt: niin liikennemyymälät,
ravintolat, päivittäistavarakaupat kuin autokauppakin.
Tärkeintä on tehdä omat työt niin huolella,
että asiakkaat haluavat tulla yhä uudelleen.
Osa sitä työtä ovat Kivijalka-projektit, Laadun
kolmiloikat, jatkuva esimiestyön kehittäminen,
Prisman uudistus, uudet marketit, päivittäistavaran verkkokauppa – ja tämän päälle jokaisen
asiakaspalvelijan päivittäinen hymy.
Värikästä syksyä jokaiselle eepeeläiselle!

Elämme Eepeessä nyt varsin mielenkiintoisia aikoja. Seinäjoella marraskuussa avatta-

Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

minskade däremot med 4,4 procent. Det
var en följd av den skarpa konkurrensen
inom bränslehandeln och den allmänna
volymminskningen. Däremot ökade försäljningen inne i ABC-butikerna.
Inom resebransch- och bespisningsverksamheten minskade försäljningen med en
procent från fjolåret. Försäljningen av logitjänster ökade klart, då också nyrenoverade
Original Sokos Hotel Vaakuna började betjäna kunder på full effekt. Den jämförbara försäljningen vid restaurangerna låg på fjolårets
nivå.
Bilhandelns försäljning sjönk däremot
med 0,9 procent från fjolåret. Situationen
återspeglar den nationella utvecklingen –
under början av året sjönk registreringen av
nya personbilar med 13,6 procent från föregående år. Däremot har handeln med bytesbilar blivit mycket livligare hos oss.

sant skede. Å ena sidan skärper Ideapark, som
öppnas i november i Seinäjoki, konkurrensen,
men å andra sidan öppnar det också nya möjligheter. På samma sätt innebär det nya torget
i centrum av Seinäjoki omställningar i restaurangbranschen.
All utveckling innebär något gott för regionen som helhet. Om Ideapark ökar tillströmningen av kunder till staden, så får Eepees
enheter – trafikbutikerna, restaurangerna,
dagligvaruhandeln och bilhandeln – också sin
beskärda del av kunderna.
Det viktigaste är att vi gör vårt jobb så väl,
att kunderna vill komma tillbaka, gång efter
gång. Kivijalka-projekten, kvalitetsprogrammet Laadun kolmiloikat, kontinuerlig utveckling av chefsarbetet, förnyelsen av Prisma, de
nya marketenheterna, webbutiken för dagligvaror – och leende glad kundbetjäning varje
dag – är alla led i det arbetet.
Jag önskar alla eepeeanställda en färgstark
höst!
Kimmo Simberg
verkställande direktör

Reformer stärker Eepee
Eepee är just nu inne i ett mycket intres-

Liikennemyymälät
-5,2 %

Matkailu- ja ravitsemiskauppa -2,5 %

Autokauppa
+6 %

Muut
+209,1 %

242,5

52,5

14,8

8,4

1,7

BUDJETOITU

-3,6

-4,5

-0,6

-1,2

-0,08

EDELLISVUOSI

+7,1

-2,9

-0,4

+0,5

-0,3

kumulatiivinen
erotus
erotus
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aiheutti polttonestekaupan kireä kilpailutilanne ja yleinen volyymin lasku. ABC-myymälöiden sisäkauppa sen sijaan kasvoi.
Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti
oli yhden prosentin viime vuotta heikompi.
Majoitusmyynti kasvoi selvästi, kun myös
Original Sokos Hotel Vaakuna palveli uudistuksensa jälkeen täydellä teholla. Vertailukelpoinen ravintolamyynti pysytteli viime
vuoden tasolla.
Autokaupan myynti puolestaan oli 0,9
prosenttia viime vuotta heikompi. Tilanne
heijastelee valtakunnallista kehitystä, sillä
Suomessa rekisteröitiin uusia henkilöautoja
alkuvuoden aikana 13,6 prosenttia viime
vuotta vähemmän. Vaihtoautojen kauppa
sen sijaan on tänä vuonna vilkastunut meillä
selvästi.

Konserni +1,3 %
TOTEUTUNUT
kumulatiivinen

BUDJETOITU
erotus

319,9 -10,0

EDELLISVUOSI
erotus

+4,1
13

toimialaturnee
Eepeen marketkauppa
valtaa markkinaosuutta
Eepeen marketkauppa on kehittynyt kuluvana
vuonna suotuisasti, erityisesti Seinäjoella on markkinaosuus kasvanut. Myös rannikolla Närpiö, Kaskinen
ja Kristiinankaupunki sekä Viiskuntien eli Alavuden, Kuortaneen
ja Ähtärin suunnalla kehitys on ollut keskimääräistä parempi.
Marketkaupan verollinen myynti oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 176 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 4,6 miljoonalla eli 2,7
prosenttia edellisestä vuodesta.
Asiakkaat ovat löytäneet hyvin uudet S-marketit Pajuluomalla ja Tanelinrannassa, samoin rakenteilla olevasta Kauhavan
liikekeskuksesta odotetaan alueelle mukavaa piristysruisketta.
Iso asia on ollut myös S-ryhmän yhteinen Laadun kolmiloikka
-kehittämisohjelma, jossa pidetään jatkuvasti yllä korkeaa
laatua, asiakaslähtöistä palvelua ja tuotteiden saatavuutta.
Kun muistaa vanhan totuuden, että aina voi tehdä vielä hiukan
peremmin, pysyy hyvä kehittämisvire yllä.

Työvoimapulaan helpotusta
Eepee varautuu myös siihen, että työvoiman saatavuus voi
tulevaisuudessa olla entistäkin haastavampaa. Itse asiassa jo
nyt tarvitaan toimenpiteitä tuurausjärjestelmän kehittämiseksi.
Marketkaupassa kehitetään mallia, joilla tuurausjärjestelmä toimisi
entistä paremmin ja myymälän arjen toimivuus voitaisiin paremmin
varmistaa myös poikkeustilanteissa. Järjestelmän tavoitteena on
helpottaa markettien esimiesten arkea.
Jokaisessa marketissa paneudutaan syksyllä myös itse työn
ytimeen. Tiimipäivän aikana avataan tehtävät osiin ja mietitään
yhdessä, miten ne olisi järkevintä nykyoloissa tehdä: mihin aikaan,
kuka tekee ja miten tekee. Näin saadaan asiakaspalveluun parempaa laatua ja tuottavuuden kasvua ilman, että kiire lisääntyy.

Hyllykallion Prisma otti paalupaikan
Prisma-ketjun parhaan tuloksen viime vuonna tehneen Prisma
Hyllykallion uudistus etenee varmoin ottein. Valmista pitäisi olla
lokakuussa. Suunnitelmissa on myös käynnistää vuoden 2020
aikana Prisma Kauppakassi -palvelu asiakkaiden arkea helpottamaan. Valikoimiltaan Suomen laajimmasta ruoan verkkokaupasta
voi tilata tuotteet valmiiksi odottamaan noutopisteelle.

S-market Lehtinen etsii uutta osoitetta
S-market Lehtisen tuleva kauppapaikka on toistaiseksi avoin,
sillä nykyisen rakennuksen omistajat ovat ilmoittaneet purkavansa koko liikekeskuksen. Tavoitteena on löytää mahdollisimman pian sopivat ratkaisut jatkoon.
Jari Palo
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Syysmenussa maistuvat
sienet ja omena

Pikkujoulukauppa alkoi vauhdilla
Mikä on maralla ajankohtaista? Yllätys, yllätys:
pikkujoulut! Kauppa on alkanut hyvin ja suosituimmat
päivät myytiin loppuun jo elokuussa. Viime vuoden
ohjelmasta saatiin niin hyvää palautetta, että päätimme jatkaa
hyväksi havaitun kaavan mukaan.
Karman rohkea burleskikabaree vie katsojan tällä kertaa
30-luvun paheelliseen Berliiniin. Show’n lisäksi paketti sisältää
ruokailun asiakkaan valitsemassa Eepeen ravintolassa. Lakeus
Matadorissa puolestaan vietetään itsenäisyyspäiväviikonloppuna
6.–7. joulukuuta kuninkaallista pikkujoulua. Tarjolla on maukas
lähiruokaa kumartava noutopöytämenu, ja illan edetessä lavalle
astelee kaksi hyväntuulista kunkkua: Marko Maunuksela sekä
Jukka Hallikainen ja Jackpot-orkesteri.

Meneekö Eepee Ideaparkiin?
Paljon kysytään, aikooko Eepee avata ravintolaa Ideaparkiin,
joka valmistuu Seinäjoella marraskuussa. Vastaus on ei. Olemme
valinneet tämän linjan, sillä haluamme satsata ravintolapalveluihimme Seinäjoen keskustassa hotellien ympärillä ja Hyllykallion
Prismassa. Keskittymällä pystymme antamaan kaikkemme näille
erinomaisen sijainnin yksiköillemme.

Oikutteleva kesä toi hyvän tuloksen
Maran kesä onnistui oikuttelevasta säästä huolimatta kohtuullisen hyvin, mistä kuuluu kiitos jokaiselle eepeeläiselle yhdessä ja
erikseen – sekä monille kehitystoimille, joita on otettu käyttöön
yksi toisensa perään.
Alkuvuoden majoitusmyynti kasvoi selvästi edellisvuoteen
verrattuna nyt, kun myös uudistunut Original Sokos Hotel
Vaakuna oli täydessä kapasiteetissaan. Perheet liikkuivat hieman
edelliskesää vähemmän, mutta tapahtumakesä toi ihmisiä
kaupunkiin totuttuun tapaan.
Ravintolamyynti tasapainoili viime vuoden lukemissa, mikä on
loistava saavutus, kun vastassa ovat edellisvuoden huippuluvut.
Juomakauppa ei toki yltänyt hellekesän myynteihin, mutta
ruokaravintolat tekivät erittäin positiivisen tuloksen.

Kassajärjestelmä uudistuu
S-ryhmän kaikissa mara-yksiköissä otetaan käyttöön uusi
kassajärjestelmä Teho ensi vuoden aikana. Aloitus on hieman viivästynyt, mutta tavoitteena on, että Eepeessä valmistelut ja koulutukset toteutetaan loppuvuoden aikana, viimeistään heti uuden
vuoden alkupuolella. Järjestelmää onkin odotettu jo pitkään,
sillä sen ansiosta pystymme modernisoimaan monia toimintatapojamme ja pystymme reagoimaan paremmin esimerkiksi eri
maksutapojen vastaanottamiseen.

TOP 3

TOP 3

SALE KARIJOKI 111,7
S-MARKET KRISTIINANKAUPUNKI 105,2
S-MARKET NÄRPIÖ 104,4

Juhamatti Aronen

Odotettu Peugeotin farmari saapui

Tuotekehitystiimi on loihtinut ABC-ravintoloihin
maukkaan syysmenun, joka tulee myyntiin 1. lokakuuta.
Menussa on tarjolla satokauden makuja, joista ABC-asemien
Facebook-äänestyksessä voittajaksi kipusi siika & sienirisotto.
Lisäksi menu sisältää muun muassa syksyistä omena-juurespaistosta ja leipäjuustoa, iki-ihanaa metsästäjänleipää sekä
perinteistä porsaanpaistia ja perunamuusia.

Syksyn iso juttu Ess Autotalossa on Peugeot 508 SW.
Autokansa on odottanut hätkähdyttäväksi luonnehdittua
farmaria jo kuukausia alkuvuodesta lanseeratun sedanin
rinnalle.
Pitkänhuiskeassa mallissa yhdistyvät farmarin mukavuus ja
tilavuus sekä sedanin sporttisuus ja huipputeknologia. Tehdas
uskoo farmarin keräävän 60 prosenttia mallin myynnistä.
Esittelyauto löytyy jo Ess Autotalolta, tervetuloa koeajolle.

Ruokatilaus kännykällä tien päältä

Ess Autotalolle kolmannes lisää tilaa

ABC-ketjun kyselyssä 62 prosenttia vastaajista kertoo, että ruoan
odottaminen liian kauan aiheuttaa pinnan kiristymistä. Ruoka
halutaan saada nopeasti ja ruokalista halutaan tietää etukäteen.
Lisäksi joka neljäs vastaaja toivoo mahdollisuutta sekä tilata että
maksaa ruoat jo automatkalta ennakkoon.
Tähän toiveeseen vastaa uusi ABC-mobiilin toiminto, jossa
asiakas voi tilata ruuan etukäteen jo tien päältä. Järjestelmä
paikantaa, miten kaukana asiakas on ruuan tilaushetkellä, ja tilaus
saapuu kännykästä suoraan ABC-aseman keittiön tabletille.
Kun asiakas saapuu ravintolaan, hän voi istua suoraan pöytään
odottamaan tilaustaan.
Järjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa Seinäjoen, Jalasjärven
ja Kauhajoen ABC-asemilla. Syksyn kuluessa pyrimme ottamaan
toiminnon käyttöön myös muissa Eepeen yksiköissä.

Ess Autotalon kiinteistö vapautuu kokonaan autokaupan
käyttöön loppuvuodesta, kun Hankkija muuttaa tiloista pois.
Ess Autotalo saa muutoksessa kolmanneksen lisää tilaa, joka
on tarkoitus pyhittää erityisesti kasvavan vaihtoautokaupan
käyttöön. Tilojen suunnittelu on parhaillaan meneillään.

Kokkipulaan apua Filippiineiltä
Työnvälitysyritys Barona on rekrytoinut useana vuonna S-ryhmään
keittiöammattilaisia Filippiineiltä. Tänä vuonna saapuneesta
ryhmästä kaksi aloitti työt ABC Seinäjoella elokuun lopussa.
Rekrytoinneilla vastataan ammattilaispulaan, joka alkaa näkyä
myös Eepeen keittiöissä. Ryhmä on käynyt Helsingissä ketjun
yhteisen yhteiskunta- ja työelämävalmennuksen, ja muun muassa
annoskortit on käännetty englanniksi. Perehdytys ja suomen
kielen opiskelu jatkuvat työn ohessa työpaikoilla.

Talvirenkaat ja katsastus alehintaan
Talvikin tulee ja liukkaat kelit sen mukana. Siihen kannattaa
varsinkin eepeeläisten varautua nyt hyvissä ajoin, sillä luvassa
on verraton rengasetu. Henkilökunnan ennakkotilausetu Nokian
renkaisiin on voimassa, kun tilaus tehdään lokakuun aikana.
Kyselyt voi osoittaa: vesa.nummijarvi@sok.fi.
Muista hyödyntää myös Ess Katsastuksen katsastusetu: 25
euron alennushinta on Eepeen henkilöstön jatkuva etu, joka
sisältää myös päästömittaukset.

Huolto palvelee iltakuuteen
Ess Autotalon merkkihuollon asiakasmäärä on kasvanut
viime aikoina niin mukavasti, että laajensimme aukioloaikaa.
Jälkimarkkinointi ja S-Etuhuolto palvelevat kesäkuun alusta
lähtien iltakuuteen asti. Ess Katsastus sulkee entiseen tapaan
kello 17.
Juhamatti Aronen

Työvuorosuunnittelu yhteen
osoitteeseen

"Vältä ruuhkahuiput
ja huolehdi auto
talvikuntoon
hyvissä ajoin."

Eepeen kaikkien kymmenen liikennemyymälän
työvuorosuunnittelu aiotaan keskittää yhteen osoitteeseen tämän
ja ensi vuoden aikana. Uuden järjestelyn tavoitteena on vapauttaa
esimiesten aikaa arjen työn johtamiseen. Hanketta vie eteenpäin
ABC Seinäjoen palvelupäällikkö Petri Ranta, ja toimipaikat tulevat
järjestelmään mukaan vähitellen yksikkö kerrallaan.
Juhamatti Aronen

TOP 3

TOP 3

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA 134,7

LÄHI-ABC KRISTIINANKAUPUNKI 102,7

VAIHTOAUTOT 138,3

VAAKUNA AAMIAISET 133,2

ABC PESUKATU PRISMA 101,1

S-ETUHUOLTO 97,7

BUFFA SEINÄJOKI, PRISMA 108,3

LÄHI-ABC ALAVUS 98,6

VARAOSAT 92,2
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"Kylmäjärjestelmien
uudistaminen on
liikepaikkojen
kehittämisessä
lähivuosien ykkösasia."

Kiinteistöässä
on Eepeen
luottokumppani
S-ryhmän asiantuntijayksikkö Kiinteistöässä on 14 osuuskaupan
yhteistyökumppani. Se kantaa vastuuta yhteensä 630 toimipaikasta ja tekee
parhaansa, että energiatehokkuus on hiottu huippuunsa.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

K
"Olihan se hieno
tunne, että pystyimme
ohittamaan asiakastyytyväisyydessä
Tornin ja muut uudet
loistohotellit."
– Merja Kivioja
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iinteistöässän
kiinteistöpalvelupäälliköt Pekka Hakamäki ja
Timo Salo huolehtivat siitä, että
Eepeen toimipaikat voivat keskittyä kaupankäyntiin. Heidän
vastuullaan on kiinteistöjen ylläpito, korjaukset ja kaikki mahdollinen vuokrauksesta lähtien. Lisäksi kylmäasiantuntija Juuso
Prami liikkuu kentällä optimoiden toimipaikkojen kylmälaitteita.
– Toteutamme pääosin vuosikorjaustöitä sekä isompia korjaushankkeita toimialajohtajien ja ryhmäpäälliköiden johdolla.
Vastuullani on myös kiinteistöjen vuokraus, Pekka luettelee.
– Minulle kuuluu kiinteistöjen ylläpito,
jossa palveluntuottajina toimivat teknisessä huollossa Are Oy ja kiinteistönhoidossa
EPV Kiinteistöpalvelu Oy, Timo kertoo.
Miehet tuuraavat toisiaan eli käytännössä kumpikin hoitaa vähän kaikkea. Kiinteistöässällä on huolehdittavanaan kuutisenkymmentä Eepeen toimipaikkaa, joten

työkenttää riittää.
Myymälöiden olosuhteet ovat aina haasteellisia erityisesti ilmanvaihdon ja valaistuksen osalta.
– Ilmanvaihdon ja lämpötilan säätäminen kohdalleen on tärkeä osa energiatehokkuutta ja tervettä sisäilmaa, Timo toteaa.
Pekan työpäivistä haukkaa tällä hetkellä
ison osan Hyllykallion Prisma, jossa riittää
puuhaa ison uudistuksen aikana.

Vastuullisuus vahvistuu
Vuonna 2016 aloittanut Kiinteistöässä vastaa kiinteistöistä Eepeen lisäksi Keskimaassa, HOK-Elannossa ja Pirkanmaan Osuuskaupassa. Kiinteistöässän vastuulla on liki
40 prosenttia toimipaikoista ja yli puolet
S-ryhmän kiinteistöjen bruttoneliöistä. Se
työllistää valtakunnallisesti 72 ammattilaista.
Lähivuosien ykkösasiana on vastuullisuuteen kuuluva toimipaikkojen energiatehokkuuden parantaminen, ja kylmäjär-

jestelmien uudistaminen on liikepaikkojen
kehittämisessä lähivuosien ykkösasia. Yleisesti käytössä olevan R404-kylmäaineen
myynti loppuu ensi vuonna eikä kyseisiä
laitoksia saa enää käyttää 2030 jälkeen.
Kiinteistöässän Eepeen asiakkuusvastaavana toimii Markku Aho, jonka toimipiste
on Helsingissä. Kenttätyöstä vastaavat kokeneet Seinäjoen miehet. Pekka on toiminut Eepeen kiinteistöasioissa vuosituhannen alusta, Timon hän sai työkaverikseen
vuonna 2007. Kahdentoista vuoden aikana
heistä on hioutunut saumaton työpari, joka
ymmärtää toista puolesta sanasta.
– Pekka on jämpti, luotettava ja avoin
työkaveri, jonka asiantuntemukseen voin
turvata, jos en itse tiedä, Timo kehuu.
– Minäkin luotan Timoon sataprosenttisesti. Hän on vuosien varrella kehittynyt
huimasti työtaidoissaan ja hallitsee alan.
Rehellinen ja hieno työkaveri, Pekka kiittää.•
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eepeeläinen

Kenttä haltuun
kiertämällä
Uusi sisäinen tarkastaja Annika Kurhela oppii
Eepeetä yksikkö kerrallaan.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

V

aasan yliopistossa kauppatieteitä
opiskellut Annika Kurhela näki tilaisuuden, kun Eepeelle tuli sisäisen
tarkastajan paikka auki. Ajatus paluusta kotikaupunkiin kiinnosti, ja
rekryprosessi tuotti toivotun tuloksen.
Toukokuussa sisäisenä tarkastajana aloittanut Annika on
ehtinyt opiskeluaikana tutustua S-ryhmään sisältäpäin. Hän
on työskennellyt Osuuskauppa
KPO:n eri marketeissa, viimeksi
Vaasan Sale Kirkkopuistikon vt.
myymäläpäällikkönä.
– Marketpuolen kokemuksesta on hyötyä tässä tehtävässä,
sillä tunnen ohjelmat ja tiedän
käytännöt. Toki jokaisella yksiköllä on omia toimintatapoja,
mutta isossa talossa säännöt ovat
yhtenäiset.
– Työni on näköalapaikka.
Kun kierrän tutustumassa eri
yksiköihin, näen, miten asioita
tehdään paikan päällä ja opin samalla Eepeen
tavoille, hän lisää.

opin tuntemaan kaikki, hän pohtii hymyillen.
Annika kehuu perehdyttämistä, hän on saanut opetella asioita yksi tehtäväalue kerrallaan.
Se on helpottanut laajan toimenkuvan omaksumista.
Sisäisen tarkastajan yhtenä tehtävänä on käydä toimipaikoissa varmistamassa, että kaikki on kunnossa muun
muassa rahaliikenteen, turvallisuuden ja perehdyttämisen osalta. Lisäksi hän auttaa sähköpostitse ja puhelimitse neuvomalla
pulmatilanteissa.
– Minut on otettu kentällä hyvin vastaan. Päälliköt ovat olleet
avoimia ja kertoneet omista näkemyksistään. Näyttää siltä, että
myymäläpäälliköt saavat hyvin
apua tukitoiminnoista, hän kehuu.
Hiljattain valmistunut kauppatieteen maisteri on tyytyväinen, että sai heti uransa alkuvaiheessa näin haastavan ja
monipuolisen työn. Annika on vakuuttunut, että
oppimista riittää vielä pitkään ja omaa työnkuvaa voi kehittää mielekkääseen suuntaan.
– S-ryhmä on luotettava ja turvallinen työnantaja, se on minusta tärkeää. Ja kyllähän sekin
merkitsee, että Eepee on pärjännyt hienosti työtyytyväisyystutkimuksissa. •

"Työni on
näköalapaikka.
Kun kierrän
tutustumassa eri
yksiköihin, näen,
miten asioita
tehdään paikan
päällä ja opin
samalla Eepeen
tavoille."

Työ tutuksi pala kerrallaan
Uuteen työpaikkaan tullessaan Annika jännitti
eniten, miten pääsee sisälle työyhteisöön.
– On niin paljon uusia ihmisiä, miten oikein
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vastuullisuus: SeAMK

"Yhteistyöllä voimme
parantaa alueen
kilpailukykyä ja
vetovoimaa myös
valtakunnallisesti"
– Anmari Viljamaa

Oppilaitos tarvitsee
avainkumppaneita
SeAMK ja Eepee
ovat tehneet pitkään
yhteistyötä tulevien
kaupan ja ravintola-alan
ammattilaisten sekä
maakunnan hyväksi.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
KUVAT SAMU LEHTINEN

S

einäjoen ammattikorkeakoulun
(SeAMK) Liiketoiminta ja kulttuuri
-yksikön johtaja Anmari Viljamaa
pitää tärkeänä, että korkeakoululla on yrityselämässä yhteistyökumppaneita.
Hänestä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan kaltaiset monialaiset avainkumppanit tukevat
erinomaisesti oppilaitoksen perustehtävää.
– Meidän tehtävänämme on valmistaa
osaajia ja asiantuntijoita työelämään. Lisäksi tuemme omalta osaltamme alueen kehittymistä. Eepeen vaikutus on työllistäjänä ja
aluekehittäjänä merkittävä, hän korostaa.
Eepee tarjoaa SeAMKin opiskelijoille runsaasti harjoittelupaikkoja joka vuosi. Monen nykyisenkin eepeeläisen ura on
alkanut harjoittelusta, ja SeAMK on usein
mukana myös uran myöhemmässä vaiheessa.
– Meillä jatko-opiskelee paljon eepeeläisiä niin kaupan kuin ravintola-alan puolella, Viljamaa kertoo.

Varainhankinnalla digiosaamista
Eepee lahjoitti SeAMKin varainhankintakampanjaan 115 000 euroa. Viljamaa kertoo, että osa rahoituksesta ohjattiin nimenomaan liiketalouden alalle.
– Työelämä digitalisoituu vauhdilla.
Käytämme liiketaloudelle osoitettuja va-
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roja digitalisaation osaamispääoman vahvistamiseen, jotta meiltä valmistuvilla on
varmasti ajantasaiset tiedot. Pääosin panostamme nykyisten opettajiemme osaamisen
kehittämiseen.
Yhteistyöhön kuuluvat myös stipendirahasto ja opinnäytetyöt, joissa opiskelija saa
kokemusta aitojen haasteiden ratkaisemisesta. Lisäksi Eepeen ammattilaiset vierailevat oppilaitoksessa pitämässä asiantuntijaluentoja.
Samoin keväisin vietettävä SeAMK Innovaatioviikko on osoittautunut hyväksi
yhteistyön sillaksi opiskelijoiden ja yritysten välillä. Innovaatioviikolle osallistuvat
yritykset antavat opiskelijatiimeille tehtäviä, esimerkiksi kehittää ravintolan asiakasviihtyvyyttä. Jokaisessa tiimissä on eri
alojen opiskelijoita, näin saadaan tehokkaasti hyödynnettyä SeAMKin monialainen osaaminen.
Viljamaan mielestä on tärkeää, että oppilaitokset ja yritykset pitävät huolta alueen
elinvoimaisuudesta. Vastuullisuuteen kuuluu myös kestävän kehityksen toteuttaminen ja kiertotalous.
– Yhteistyöllä voimme parantaa alueen
kilpailukykyä ja vetovoimaa myös valtakunnallisesti.
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henkilöstö

vastuullisuus: SeAMK

”Mielestäni asiat ovat
hyvällä tolalla ja niitä on
myös kehitetty. Se, että
kysymyksiä saa esittää
avoimesti, on mielestäni
tärkeää ja se toteutuu
työpaikallani.”

Kesätyöntekijät
vievät Eepeen hyvää
työnantajakuvaa omiin
verkostoihinsa.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Eepeen matkassa
ammattilaiseksi

E

epee tekee hyvää -missiosta
on osansa saanut myös kokiksi opiskeleva Jyri Lehtosaari, jonka ura alkoi työharjoittelussa
Lakeus Matadorissa vuonna 2015.
Kuusamosta kotoisin oleva restonomiopiskelija on tyytyväinen, sillä
iso talo on antanut
monia
mahdollisuuksia näyttää kykynsä.
– Olen tuon harjoittelun
jälkeen
ollut
kesätöissä
Eepeen eri ravintoloissa ja saanut tehdä töitä myös opiskelun ohella, hän
kertoo.
Jyrin haaveena on päästä koulun
jälkeen esimiestehtäviin ravintolaalalle. Sitä haavetta ovat mukavasti
vauhdittaneet edelliset kaksi kesää,
kun hän on saanut toimia Ulpu Ruokapirssin vuoropäällikkönä.
Parhaillaan hän tekee luokkaka-

verinsa kanssa opinnäytetyönä Ulpulle someopasta. Sen avulla on
tulevien Ulpun työntekijöiden helpompi päästä Ruokapirssin markkinoinnin ytimeen.
– Sesonkimaisuus, kotimaisuus
ja lähituottajat, Jyri kuvailee Ulpun
erottuvuustekijöitä.
Nelisen
vuotta
eepeeläisyyttä elänyt tuleva kokki on
tyytyväinen urapolkuunsa.
– Olen saanut
Eepeeltä loistavia
työkavereita, huimia kokemuksia, paljon tärkeitä oppeja. Tästä on hyvä jatkaa, sillä minulla on intohimoa ruoanlaittoon,
pidän asiakaskohtaamisista ja siitä,
että on hyvät kehittymismahdollisuudet. •

Pienellä asialla
voi olla suuri
vaikutus.
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Katso Eepee tekee hyvää
-video Jyristä & Ulpusta
Eepeen YouTube-kanavalta.

E

epee osallistui Vastuullinen
kesäduuni -selvitykseen, jonka tulokset kertovat, että Eepeen kesätyöntekijät ovat olleet tyytyväisiä työhönsä.
Kesätyökokemus vahvisti vastaajien
positiivista mielikuvaa työnantajasta,
ja enemmistö vastanneista olisi valmis
suosittelemaan työpaikkaa ystävilleen.
Myös työyhteisön ilmapiiriä pidettiin
hyvänä ja moni ilmaisi halunsa jatkaa
samalla työnantajalla tulevaisuudessa.
IROResearchin tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja vastauksia tutkimukseen tuli kaikista osallistuneista organisaatioista yhteensä 11 467.
Eepeen kesätyöntekijät arvioivat lähes
kaikki työn osa-alueet kaikkien vastaajien keskiarvoa paremmiksi.
Eepeessä keskiarvoa paremmalla
mallilla ovat työnhakuvaihe, työtehtävien mielekkyys, perehdytys, kirjallinen työsopimus ja yleinen tyy-

”Kyselyyn
vastasi yhteensä
366 Eepeen
kesätyöntekijää.”

Hyvä kesäduuni

kantaa kauas
tyväisyys. Lievästi alle yleisen keskiarvon jäi
oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen. Siinäkin tunnusluku oli kuitenkin
parantunut vuoden 2017 tuloksista, joten asiat sujuvat oikeaan suuntaan. Ainoastaan kohta
”minut on otettu osaksi työyhteisöä” oli vähän
laskenut edellisestä tutkimuksesta.
Kyselyyn vastasi yhteensä 366 Eepeen kesätyöntekijää, joista puolet oli ensimmäistä kesää töissä ja neljä viidesosaa ensimmäistä kertaa
töissä Eepeellä. Vastaajat jakautuivat melko tasan työntekijöiden ja Tutustu työelämään ja tienaa -pestiläisten kesken.

Kehittämisehdotuksia
Avoimissa kommenteissa tuli paljon kehuja ja jonkin verran kehittämiskohteita. Esimerkiksi työtehtävät saisivat olla monipuolisempia.
”Olisi ollut kiva tehdä jotain muutakin kuin
purkaa kuormaa.”
Myös perehdyttämiseen esiintyi lisätoiveita.
”Vähän enemmän voisi käydä itse kauppaa
läpi ja siihen liittyviä asioita. Aluksi voi olla vähän
hakemista, jos ei tunne kauppaa entuudestaan,
mutta alun jälkeen tilanne helpottaa.”
”Voitaisiin kertoa oikeat toimintatavat eikä
kaikkien työntekijöiden "eri versioita" työnteosta.”
”Ehkä niin, että kesätyöntekijöille näytettäisiin

”Jatkakaa samaan
malliin, teillä ei ole yhtä
paljoa parannettavaa kuin
muilla yrityksillä, joten hyvin
menee. Jos mahdollista,
niin haluaisin teille
myös seuraavanakin
kesänä töihin.”

vielä vähän paremmin, että kuinka aikuiset työntekijät tekevät ja mitä tekevät. Olisi mukava saada kuulla kassahenkilökunnalta mielipiteitä, että
onko ollut mukavaa ja näyttäisi, miten esimerkiksi kassa toimisi.”
”Voisi antaa enemmän palautetta työntekijöille, niin tietäisi, onko mennyt hyvin vai pitäisikö
parantaa jossakin tai tehdä paremmin. Ja kun työsuhde alkaa, voisi kertoa vähän selkeämmin kaikki asiat läpi ja kuinka ne pitää tehdä.”

Hyvää palautetta
Kesätyötekijät antoivat myös paljon kehuja:
”Parasta on, kuinka vuoropäälliköt ja esimies
tuovat esiin kiitollisuuden siitä, että on taas kiva
kun olet kesän meillä töissä. He kehuvat ja työvuoron jälkeen kiittävät päivän työpanostuksesta.
Se on mukava tunne, kun he huomioivat tällä tavalla, joka taas saa motivaation nousemaan työtä
kohtaan sekä sen mielekkyyttä.”
”Tämä työpaikka oli paras mikä minulla on
koskaan ollut, täällä kaikki ovat ystävällisiä ja
rentoja. Oli hyvä saada palautetta työstä aina välillä. Kesätyöntekijät otettiin hyvin vastaan. Voisin
suositella tätä kesätyöpaikkaa muillekin.”

”Voisi lisätä
työtehtäviä, jotka
tehdään työntekijöiden
kanssa, ettei tarvitsisi
työskennellä yksin.”
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KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT

Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

Nokian talvirenkaat

Määräaikaiskatsastus
henkilökuntahintaan Eepeeläisille

ENNAKKOHINTAAN

25€

Eepeeläisille S-Etuhuollosta!
Kysy tarjous vesa.nummijarvi@sok.fi
ja tilaa 31.10.2019 mennessä.

Sis. pakokaasutestit
(kevyt kalusto alle 3500 kg).
Etu voimassa toistaiseksi.

Ess Katsastus palvelee ma-pe 9-17
Puh. 010 764 9100*

Edullinen

AUTOLAINA
Ess Autotalosta Eepeen henkilökunnalle

Uusiin ja käytettyihin autoihin
Laina-aika 24-60 kk riippuen auton iästä
Käsimaksu 20-30% riippuen auton iästä
Rahoituslaskelma tehdään Ess Autotalossa automyyjän kanssa.
AUTOMYYNTI 010 76 49000*
Heikki Latvala 010 76 49101
Juha Yliselä 010 76 49004 • Jani Kekola 010 76 49001
Pauli Puska 010 76 49002 • Harri Huhtala 010 76 49003

Korko vain

0,323%
Tarjous voimassa
31.12.2019 asti.

Avausmaksu 35 €,
ei muita kuluja!

Esimerkkilaskelmat:
Jos ostat uuden tai alle 4 vuotta vanhan 15 000 € maksavan auton, laina-aika 5 v (60 kk),
kuukausierä 252,63 €. Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 157,61 €,
joista korkojen osuus 122,31 €. Todellinen vuosikorko 0,41%, auton kokonaishinta 15 157,61 €.
Jos ostat 5-7 vuotta vanhan 6 000 € maksavan auton, laina-aika 4 v (48 kk), kuukausierä 126,55 €.
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 74,52 €, joista korkojen
osuus 39,30 €. Todellinen vuosikorko 0,61%, auton kokonaishinta 6 074,52 €.

KATSASTUS

LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio)
Automyynti palvelee ma-pe 9-18, la 10-15 • Puh. 010 764 9000 | S-Etuhuolto palvelee ma-pe 8-18, la 10-14 • Puh. 010 764 9040
Ess Katsastus puh. 010 764 9100 (*puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
AMARILLOSEINAJOKI
essautotalo

