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MARKETKAUPPA

Anne-Mari Koivuluoma on nimitetty Emotionin 
päälliköksi 1.5. lähtien. Anne-Mari jatkaa myös 
Prisman Parturi-Kampaamon päällikkönä. Emotion 
siirtyi Prismaan toukokuussa. Syksyllä Emotionin ja 
Prisman Parturi-Kampaamon tilat yhdistetään.

Timo Ranta-Lassila on valittu S-Business 
yritysmyyntipäälliköksi Etelä-Pohjanmaan 
Osuukaupan alueelle. S-Business on S-ryhmän 
yritysasiakkaille suunnattu etuohjelma ja yrityskortti, 
joka tuo ylivoimaista hyötyä ja helppoutta yrityksen 
arkeen. Kortti käy maksuvälineenä yli 1 600 
S-ryhmän toimipaikassa.

Timo vastaa S-Business Oy:n myynnin 
kehittämisestä Eepeen alueella toimien tiiviissä 
yhteistyössä S-Business Oy:n myyntitiimin ja Eepeen 
yritysmyynnistä vastaavien henkilöiden kanssa. Timo 
raportoi sekä S-Business Oy:n myyntiesimiehelle 
että Eepeen asiakkuuspäällikölle. 

Timolla on laajaa kokemusta yritysmyynnistä 
aiemmista tehtävistä muun muassa taloushallinnon 
ja logistiikkapalveluiden osalta.

KTM Annika Kurhela on nimitetty sisäiseksi 
tarkastajaksi. Annika aloittaa tehtävässä 
6.5. Hän on toiminut eri tehtävissä KPO:ssa 
yhdeksän vuoden ajan ja toimii tällä hetkellä vt. 
myymäläpäällikkönä Sale Kirkkopuistikossa.
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Eepeen asiakkuuspäällikkö

Uusia kehitysaskelia joka päivä
Kädessäsi oleva lehti pullistelee jälleen Eepeen ilosanomaa: ravintola- ja 
hotellipuolella on voitettu palkintoja, Emotion on avattu uutena upeana 
kauneuden kauppana Prismaan, S-Pankki on avattu uusine palvelutiloineen 
ja marketkauppa osallistuu ympäristötalkoisiin uusien yksiköiden katoille 
asennettavilla aurinkopaneeleillaan.

Seuraavaksi Prismassa rakentuu neuvonta uuteen paikkaan kesäkuun aikana, 
ja kesälomien jälkeen alkaa koko Prismassa iso uudistus, joka valmistuu 
ennen joulukauppaa. Samoin Kauhavalla työt etenevät ja uusi S-marketin ja 
Lähi-ABC:n palvelukokonaisuus avataan vielä tämän vuoden aikana.

Toimintamme kehittyy myös digitaalisessa maailmassa. Eepeeläiset ovat 
ottaneet viime kuukausien aikana Workplacea käyttöönsä innokkaasti. Meistä 

66 prosenttia käyttää sitä jo viikoittain ja 57 prosenttia 
päivittäin.  Luvut ovat kahdessa kuukaudessa 

kasvaneet 13 prosenttia. Ehkäpä seuraavaa lehteä 
tehdessämme ne lähentelevät jo 90 prosenttia?

Parempaa arkea meille lupaa myös uusi S-mobiili, josta voi helposti siirtyä 
muihin S-ryhmän digipalveluihin, kuten ABC-mobiilitankkaukseen ja Mobile 
Payhin. Omat ostot -osiosta näkee oman kulutuksensa tuoteryhmittäin. 
Kuitit-osioon tallentuvat ostosten kuitit ja takuukuitit. Sinulle-osiosta 
löytyy juuri sinulle sopivia etuja ja henkilöstöedut-osiosta näet oman 
taloutesi saamat henkilöstöedut. 

Muista ottaa sähköiset kuitit ja muut palvelut käyttöösi ja kertoa niistä 
myös asiakkaille. 

Aurinkoista kesää kaikille eepeeläisille!

Visio
Asiakasomistajiemme 

ykkösvalinta – Ylivoimaista 
hyötyä ja parasta palvelua 

omasta kaupasta.

Toiminnan tarkoitus
Tuotamme kilpailukykyisesti 
ja kannattavasti monipuolisia 

palveluja ja etuja 
asiakasomistajillemme.

Eepee

Arvot

Olemme asiakasta varten.

Kannamme vastuuta 
ihmisistä ja ympäristöstä.

Uudistamme jatkuvasti 
toimintaamme.

Toimimme tuloksellisesti.

Alueellisuus 
on meille tärkeää.

Kiitokset

Monet ihmiset tulevat elämäämme, 
mutta viipyvät vain hetken. 

Kuitenkin he jättävät jälkensä 
sydämeemme. Lämmin kiitos kaikille 

eepeeläisille yhteisistä vuosista!

Mirja Antila, S-market Kauhajoki

Kiitokset

Ulpu ja Aalto siivittävät 
kesätunnelmaan

U lpu Ruokapirssin ja Kauppa-
torin Aallon terassikesään on 
auringon lisäksi tilauksessa 

tapahtumia, kuten grilli-iltoja ja 
elävää musiikkia. Tänä kesänä päivän 
spesiaaliannokset täydentävät 
tuttujen burgereiden ja annosten 
menua. Uusia makuja menuun tuo yön 
yli kypsennetty liha. Samoin SeAMKin 
restonomiopiskelijoiden Ulpulle 
suunnittelema vegeburgeri on maukas 
uutuus, johon kannattaa ehdottomasti 
tutustua. Ja jälkiruuaksi yleisön pyyn-
nöstä jäätelöä tutun kropsun rinnalla.

Ulpu Ruokapirssi liikennöi 
nyt neljättä kesää. Kesäkuun 
lopussa olemme perinteiseen 
tapaan mukana myös ihmisten juh-
lassa Provinssissa Törnävän saarella. 

Muistathan hyödyntää henkilö-
kuntaedut maksaessasi S-Etukortilla. 
Samoin S-mobiilissa on etuja sekä 
Aaltoon että Ulpuun.

Maukkain kesäterveisin,
Jyri Lehtosaari

Mirja

Bonus-
tiedot

Pankki-
palvelut

Lähi-
Tapiolan  

vakuutuk-
set

Sähköiset 
kassa- ja 

takuukuitit

Lähimmät 
bonustoimi-

paikat

Etuja 
juuri 

sinulle

Säästäjä

Omat 
ostot

Sähköinen 
tunnistau-

tuminen

Kiitos muistorikkaista vuosista ja 
huomioista jäädessäni eläkkeelle.

Toivon kaikille menestystä 
ja työn iloa.

Pirjo Mäntynen, S-market Alajärvi

Timo

Annika

pääkirjoitus e-palat
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”Y
ksikön päällikkö on ravintola-alan mo-
niosaaja, sydämellinen ja helposti lähes-
tyttävä tiimiään edestä johtava esimerkki, 
joka nostaa oman tiiminsä jäseniä, osaa-

mista ja panostuksia mielellään esiin. Menestyksen 
salaisuuksina ovat intensiivinen keskittyminen joh-
tamiseen, taitava työtehtävien priorisointi ja vastuun 
jakaminen esimiesten kesken. Tämä työstään innostu-
nut päällikkö on liekittänyt tiiminsä asiakaspalvelun 
nousukiitoon osallistaen, kuunnellen, kannustaen ja 
henkilöstön perusosaamisia vahvistaen. Toimipaikka 
on ollut mukana myös ketjun kehitystyössä ja toteut-
taa brändejä esimerkillisellä tavalla.”

Kaikki lähtee johtamisesta, sen voi todeta myös     
S-ketjun kriteereistä, joilla Hyllykallion Prisma Ravin-
tolamaailma palkittiin Presso- ja Buffa-ketjun parhaa-
na 2018. Ravintolapäällikkö Suvi Heikkilä on koulut-
tautumalla ja uusiin haasteisiin tarttumalla edennyt 
urallaan mukavaa vauhtia. Viimeisin kehitysloikka ta-
pahtui vuoden 2018 alussa, kun Lähi-ABC Alavuden 
päällikkönä toiminut nainen valittiin luotsaamaan 
Prisma Ravintolamaailmaa.

– Muutos jännitti, kun samalla vaihtui toimiala. 
Minulla oli yhtäkkiä yli 40 moniosaajaa tiimissäni. 
Onneksi minulla on vuoropäällikköinä luotettavat 
huippuammattilaiset, joista jokaisella on omaa osaa-
mistani tukevat vahvuudet. Vesa Yli-Mäenpää on 
numero-osaaja, Maija Ala-Louvesniemi on haka ruo-
katuotteiden kanssa ja Susanna Ala-Hulkon vahvuus 
on ehdottomasti Hesburger-konseptin osaamisessa, 
hän luettelee. 

Ole oma aito itsesi
Ravintolatyöntekijä Pauliina Ojaniemi kertoo, että 
hän sai Eepee-kipinän työharjoittelusta. Pääkaupun-
kiseudulla työskennellyt Pauliina muisti Etelä-Poh-
janmaalle palatessaan, kuinka hauska harjoittelupaik-
ka oli ollut. Nuo varhaiset myönteiset kokemukset 
innostivat hänet hakemaan Eepeeltä töitä.

Oman tiimin menestys valtakunnallisessa kilpai-
lussa tuntuu Pauliinasta hyvältä. Hän uskoo, että 

voitto tuli aidosta työn ilosta. Se syntyy, kun jokai-
nen työntekijä voi olla töissä oma itsensä ja kaikki 
kannustavat toisiaan.

– Kerrankin yksi asiakas sanoi, että meidän hyvä 
henki näkyy asiakkaille asti. Täällä ei todellakaan 
tarvitse esittää mitään, vaan voi olla juuri sellainen 
kuin on. Se tuntuu hyvältä. Myös Suvilla on oma 
osuutensa menestykseen. Hän osaa johtaa meitä hy-
vin, hän pohtii.

Pauliina tykkää valmistaa vitriinituotteita, ja luo-
vana persoonana hän tapaa järjestää leivät ja muut 
herkut joka päivä vitriiniin uudella tavoin. Kauneus-
puoli kiinnostaa ja Pauliina toivookin, että voisi jos-
sain vaiheessa tehdä osittain työtä myös naapurin 
Emotionissa.

– Olisi ihan huippua, jos saisin olla puoliksi töissä 
siellä ja puoliksi täällä, hän haaveilee.

Vaihteleva työ motivoi
Ravintolamaailman vuoropäällikköjä lomittava Heli 
Nevala vuorottelee keskustan Fafa’sin ja Hyllykalli-
on välillä. Hänestä on hyvällä tavalla haastavaa, 
kun on osattava luontevasti solahtaa 
senhetkisen työyhteisön maailmaan.

– Monet asiat tehdään eri taval-
la ja asiakaskuntakin on erilaista. 

Ravintolatyöntekijä Iida Sor-
visto tuli Ravintolamaailmaan 
Alavudelta Suvin vanavedessä 
viime keväänä. Samalla lyheni 
huomattavasti myös työmatka.

– Minut otettiin tosi hyvin 
vastaan, täällä ihmiset auttavat 
toisiaan. Suvi on rento pomo, 
hänelle voi kertoa kaikki asiat 
suoraan. Hän yrittää tehdä asiat 
niin, että kaikille olisi mahdollisim-
man hyvä, Iida kehuu.

Ravintolatyöntekijä Mikael Salminen ar-
vostaa yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöä, jonka 
vaikutus heijastuu myös asiakkaisiin. Vaikka tiimiin 

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

Ravintolamaailman tiimi 
näytti kykynsä

Hyllykallion Prisma Ravintolamaailma 
palkittiin hiljattain vuoden 2018 
ketjun parhaana. Millä eväillä 
noustaan Suomen huipulle?

tiimi

Mikael
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Pauliina

Iida

kuuluu nelisenkymmentä 
henkeä, kaikki tulevat hyvin 

toimeen keskenään. 
Buffassa pizzanpaistovuorossa ollut Mikael naut-

tii siitä, että eri pisteillä työskentely tuo mukavasti 
vaihtelua työpäiviin. Hän on myös oppinut suhtau-
tumaan kiireeseen eri tavoin kuin alkuaikoina.

– Enää en stressaa samalla tavalla ruuhka-aiko-
ja. Olen oppinut kanavoimaan stressin niin, että se 
muuttuu lisäenergiaksi.

Uusia uramausteita
Prisma Ravintolamaailma on tärkeä yksikkö Ee-
peelle, sillä Hyllykallion ympäristössä sijaitsee 
palvelujen keskittymä. Lisäksi ravintolamaailmas-
sa on onnistuttu erinomaisesti usealla eri mittarilla 
– vuonna 2018 tapahtui selkeä harppaus eteenpäin 
niin tuloksellisuudessa kuin asiakastyytyväisyy-
dessäkin. Ravintolamaailman liikevaihto kehittyi 
indeksillä 108,5, toimintakate indeksillä 116 ja 

operatiivinen tulos indeksillä 149.
– Meillä monipuolisuus on ehdottomasti rik-
kaus ja henkilökuntaakin on usealta toimialal-

ta. Oman kiinnostavan lisän työhön tuo se, 
että asiakkaana käyvät myös monet osuus-
kaupan henkilökunnasta, Suvi kertoo.

Viime vuosi on opettanut hänelle paljon itse työs-
tä, mutta myös omista kyvyistä.

– Kun uskalsin ottaa näin ison askeleen, se vah-
visti itseluottamustani. Mahdollisiin uusiin haas-
teisiin on varmasti tämän jälkeen helpompi hypätä.

Suvi on osallistunut myös Sankarimatka-val-
mennukseen, jossa hän on saanut asiantuntijan ja 
valmentajan ohjauksessa miettiä omia vahvuuksi-
aan ja kasvunpaikkojaan. Lisäksi esimiehet ja kol-
legat ovat auttaneet numeroissa. Talousluvut ovat 
nyt auenneet Suville uudella tavoin, kun niitä on 
käyty säännöllisesti läpi yhdessä.

– Lähdin myös johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkintoa opiskelemaan, koulutus 
on oppisopimusmuotoinen ja sen voi suorittaa työn 
ohella. On hienoa, että meillä on talon tarjoamana 
näin upeita mahdollisuuksia. Aina täytyy olla jo-
tain uutta opittavaa, jotta pysyy hyvä vire päällä, 
hän hymyilee. •

Heli

Suvi

ajankohtaista

Hyllykallion Prismassa on 
viime aikoina pyörinyt 

asiakkaiden lisäksi myös 
rakentajia. S-Pankin ja 

Emotionin valmistuttua 
työmiehet siirtävät 

katseensa kaupan puolelle.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
KUVAT SAMU LEHTINEN

Ostamisen helppous 
vahvistuu Prismassa

E
epeen kaupallinen johtaja Jari Palo 
kertoo, että Priman iso myllästys 
alkaa kesälomien jälkeen. Valmista 
pitäisi olla reilusti ennen kuin joulu-
kauppa käynnistyy.

– Ketjulla on meneillään konseptiuudistus, 
jonka toteutamme tässä yhteydessä. Lisäksi 
vilkkaassa kauppapaikassa on luonnollista 
kulumaa, joka kaipaa uutta pintaa. Haluamme 
pitää Eepeen kirkkaimman tähden huippukun-
nossa.

Tavaratalon suuret linjat tulevat säilymään 
entisellään, mutta asiakas tulee huomaamaan 
muutoksen. Tuotevalikoimat on fiilattu ajan 
tarpeita vastaaviksi, ja jotkut tuoteryhmät 
tulevat saamaan myös uuden sijoituspaikan. 
Muutosten tavoitteena on lisätä ostamisen 
helppoutta ja selkeyttä.

– Lisäämme väljyyttä poistamalla ahtaita 
paikkoja. Asiakaskokemus vahvistuu, kun kau-
passa on tilaa liikkua, Palo toteaa.

Luvassa uusia kaupan palveluja
Kassarivistö tulee säilymään nykyisellä pai-
kalla, mutta rinnalle tulevat itsepalvelukassat. 
Prismassa aloitetaan myös kauppakassipalve-
lu, jonka kautta asiakkaat saavat tilata ostok-
sensa valmiiksi kerättyinä. 

Palo on tyytyväinen Prisman katon alla ta-
pahtuviin uudistuksiin. S-Pankki sai asianmu-
kaiset tilat, joissa asiakkaita voidaan palvella 
entistä paremmin. Olosuhteet ovat nyt otolliset 
asiakasmäärien kasvulle.

Emotionin muutto Seinäjoen keskustas-
ta tuo uusia asiakkaita, sillä liike sijaitsee 
Prisman vilkkaimmassa pisteessä. Kun vielä 
syksyllä poistetaan seinä Emotionin ja partu-
ri-kampaamon välistä, syntyy Eepeelle oma 
kauneuskeskus.

Prisman katon alla olevat palvelut vastaa-
vat hyvin Seinäjoen ja maakunnan asiakkaiden 
tarpeisiin. Kaupallisen johtajan on helppo tar-
kastaa markkinatilanne parkkipaikalta: se on 
lähes aina täynnä autoja.

”Täällä ei 
todellakaan 
tarvitse esittää 
mitään, vaan voi 
olla juuri sellainen 
kuin on.” 
– Pauliina Ojaniemi
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Ryhmäpäällikkö Ann-Christina He-
vonkoski kertoo, että muuton jäl-
keen Emotion tulee palvelemaan 

nykypäivän kuluttajia kompaktina ko-
konaisuutena, jonne on helppo poiketa 
kauppareissun yhteydessä. 

– Enää meille ei tarvitse varta vasten 
lähteä. Asiakkaat ovat kehuneet, että hie-
noa kun tulemme Prismaan.

Liiketila tiivistyy 170 neliöön, mutta 
uuden konseptin kalusteet mahdollistavat 
hyvin yhtä laajan kosmetiikkavalikoiman 
kuin vanhassa yksikössä. 

– Aluspukeutumisen tuotteet löyty-
vät jatkossa Prisman pukeutumisosaston 
erinomaisesta valikoimasta.

Emotionin asiakaskunnassa erityisesti 
miesten osuus on kasvussa ja Hevonkoski 
kertoo, että heille onkin tarjolla useita hy-
viä tuotesarjoja.

– Uusi sijainti tulee varmasti kasvatta-
maan miesten osuutta asiakaskunnassam-
me. Rautaprisman ja ruokakaupan kautta 
rohkeasti vaan rasvakauppaan, hän hou-
kuttelee hymyillen.

Turhat seinät historiaan
Harmaalla, pinkillä ja ripauksella mustaa 
sävytetty liike tuo väriläiskän Prisman 
kauppakäytävälle. Emotionin uuden kon-
septin mukaan sisustettu liike on tyylikäs 
ja raikas paikka, jossa kauneudenhoito-

alan ammattilaiset palvelevat jokaista yk-
silöllisesti.

Emotionin muutokset eivät jää tähän. 
Loppuvuodesta yhdistyvät tilat naapu-
rissa olevan parturi-kampaamon kanssa. 
Näin saadaan synergiaetuja, kun kahdesta 
yksiköstä tulee yhdessä suurempi. Pris-
maan syntyy uudenlainen kauneuskes-
kus, joka palvelee monipuolisesti asiak-
kaita.

– Hoitolapuoli on toistaiseksi tauolla, 
mutta kuuntelemme herkällä korvalla asi-
akkaiden toiveita ja palautteita. Jos tulee 
paljon pyyntöjä hoitopalvelujen palautta-
miseksi, niin mietimme järjestelyjä uudel-
leen, Hevonkoski toteaa.

S-Pankin esimiehen Katri Rintanie-
men hymy on herkässä, sillä kevät 
on ollut uudistumisen aikaa. Pris-

man vilkkaimman kauppareitin varrella 
sijainnut asiakaspalvelupiste muutti huh-
tikuun lopussa kauppakäytävälle Rauta-
prisman puoleiselle sisäänkäynnille

Mittavan remontin läpikäynyt noin 130 
neliön suuruinen pankkisali näyttää juuri 
siltä, miltä nykyaikaisen konttorin kuuluu. 
S-Pankin värein eli harmaalla, valkoisella 
ja vihreällä sisustettu tila huokuu rauhal-
lista ja luotettavaa tunnelmaa.

– Salissa on kuusi palvelupaikkaa lasio-
villa, se parantaa huomattavasti asiakkai-
den yksityisyyttä. On paljon mukavampi 
puhua raha-asioistaan omassa tilassa kuin 
avonaisella palvelutiskillä.

Rintaniemi pitää muuttoa merkittävänä 
juttuna myös henkilöstön kannalta. Kym-
menen ammattialaisen pankkitiimi saa 
työskennellä tiloissa, jossa on 
kaikki edellytykset tehdä 
hyvää tulosta. Eepeen 
asiakaspalvelupiste on 

tähänkin asti menestynyt 
hyvin valtakunnallisessa 
S-Pankin asiakaspalvelupis-
teiden vertailussa, mutta nyt tavoi-
te on asetettu ykköseksi.

– Meillä ei ole enää mitään syytä sille, 
miksemme voisi olla kaikista paras, Rinta-
niemi toteaa.

Yhä useamman pääpankki
Reilut kymmenen vuotta toiminut S-Pankki 
on ajan myötä muuttunut monella tavoin. 
Bonusten ja pienten pankkiasioiden hoi-
tamisesta on siirrytty yhä laajempiin ja 
vaativampiin pankkipalveluihin. Rinta-
niemen mukaan S-Pankille on ollut sel-
keää tilausta.

– Kun muut pankit supistavat palve-
lujaan, me lisäämme niitä. Siksi meistä 
on tullut monelle pääpankki, johon he 
keskittävät kaikki pankkiasiansa.

Hän uskoo, että uudistuneet tilat 
tuovat lisää asiakkaita.

– Asiakkaat mieltävät 
tämän entistä enemmän 

pankiksi, josta saa kaikkia pankin palve-
luja. Pankkikulttuurimme syvenee, hän 
pohtii.

Muuton myötä pankin takaosaan tuli-
vat uudet tilat myös Eepeen markkinoin-
titiimille. Heistä osa on työskennellyt 
pankin taustatiloissa ja osa Prisman ylä-
kerrassa Eepeen konttorilla. Myös asiak-
kuuspäällikkö Tuula Rajalan työhuone 
löytyy samasta paikasta.

Asuntolainojen neuvottelut S-Pankin 
laina-asiantuntijat eli S-Pankkiirit hoitavat 
etäneuvotteluna. Asuntolainaa voi hakea 
helposti joko verkkopankissa tai ilman kir-
jautumista täyttämällä verkkohakemuksen. 
Asuntolainahakemuksen yhteydessä voi 
saamalla varata ajan lainaneuvotteluun. 
Lue lisää: s-pankki.fi. •

Emotion otti jännittävän askeleen muuttamalla 
sinne, missä ihmiset liikkuvat arkiostoksilla. 
Hyllykallion Prisman vilkkain kauppakäytävä 
saa pinkin piristyksen.

Hyllykallion Prisman S-Pankin muutto 
uusittuihin tiloihin tuo asiakkaille lisää 
yksityisyyttä ja pankille mahdollisuuden 
kasvaa S-ryhmän parhaaksi 
asiakaspalvelupisteeksi.

Emotion muutti 
arjen askeliin 

Bonuspankista 
ykköseksi

– Näyttävätpä hienolta nuo 
erilliset palvelukopit, lisäävät 
asiakkaiden yksityisyyttä. 
Myös pankkisalin sisustus 
on onnistunut, harmaata ja 
pankille sopivaa vihreää, 
Marja-Leena Ojanperä kehuu.

Emotionin ja Prisman parturi-
kampaamon myymäläpäällikkö 
Anne-Mari Koivuluoma ja Eepeen 
ryhmäpäällikkö Ann-Christina 
Hevonkoski ovat innostuneita 
uudesta yhteistyökuviosta 
kauneusalalla.

– Nyt tästä tuli 
nykyaikaisen pankin 
näköinen, aivan 
erilainen kuin se 
entinen palvelutiski, 
Raimo Tammi toteaa.

”Uusi sijainti tulee 
varmasti kasvattamaan 

miesten osuutta 
asiakaskunnassamme.”

– Ann-Christina Hevonkoski

– Pankkisali on tilavan ja 
miellyttävän näköinen. 
Minusta tämä on onnistunut 
uudistus, pankki on nyt hy-
vässä paikassa kauppakes-
kusta, Satu Viitala sanoo.
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”Laskutaidot piti ensin 
osoittaa käsipelillä”
Heinäkuussa eläkkeelle jäävä Arja Lindfelt-Koivumäki on tehnyt Osuuskaupan 
palveluksessa historiallisen pitkän, kohta 50 vuotta jatkuneen työuran. Arja oli vasta 
15-vuotias aloittaessaan työt Alahärmän Osuuskaupassa heinäkuussa 1969.

N
uoren tytön koulutie oli juuri päät-
tynyt ja rippikoulu vielä edessäpäin, 
kun Pirin myymälässä tarvittiin kesä-
apulaista.

– Myymälä oli sekatavarakauppa, jossa oli 
kaupan kaikenlaista maatalouteen liittyvää 

tuotetta maaleista kankaisiin ja talous-
tavaroista polttoaineisiin. Myymä-

länhoitaja oli kysynyt ruokapuo-
lella työskennelleeltä äidiltäni, 

että kiinnostaisiko Arjaa tulla 
töihin.  

Ensimmäisenä työpäivänä 
hänen oli pestävä myymälän-
hoitajan rappuset hiekalla ja 
vedellä. Kassakoneeseen oli 
lupa koskea vasta, kun las-
kutaidot oli ensin osoitettu 
käsipelillä.

– Laskin tiskipaperilius-
koihin asiakkaiden ostoksia. 

Myymälänhoitaja tarkisti las-
kut sitten iltasella. 

Työnsä ohessa Arja kävi ilta-
päivärippikoulua ja sai myös luot-

totehtävän: hänen oli vietävä aina 
edellisen päivän myynnistä kertynyt kassa 

Kansallis-Osakepankkiin. 

Ikimuistoiset avajaiset
Yksi Arjan uran kohokohdista oli muutto Pirin 
myymälästä Härmän Tavarataloon, jonka avajaisia 

vietettiin joulun alla vuonna 1970. Avajaispäivänä 
yleisöä viihdytti kuuluisa kapellimestari-pianisti 
George de Godzinsky.

– Saimme lainaksi flyygelin, jolla hän soitti. 
Isot, jouluiset kultapallot somistivat myymälää. 
Siinä oli sen ajan glamouria, ja kaikki tuntui niin 
suurelta.

Arjasta tuli tekstiili- ja pukeutumispuolen 
osastonhoitaja, joka teki ostot. Osastonhoitaja 
sai ostopäivillä valita, millaisia tuulipukuja Här-
mässä seuraavalla kaudella myydään. 

Toimenkuvaan kuuluivat myös näyteikkunoi-
den somistus ja tekstaukset: Arja kävi tekstaus-
kurssin ja teki koko talon kaikki tekstaukset. 

Äiti opetti säästämään
Mieleen ovat jääneet oman äidin talousopit.

– Palkkaa en nähnyt moneen vuoteen, sillä 
asuin kotona ja äiti kasvatti minut säästämään 
rahaa: ensin oli tienattava rahat ompelukonee-
seen, sen jälkeen sähköhellaan, sitten jääkaap-
piin ja lopuksi vielä mankeliin. 

– Jos halusi mennä tansseihin, piti pyytää 
isältä viittä markkaa, sillä itsellä ei ollut rahaa. 
Se oli kova paikka, nauraa Arja, joka ei silti 
muistele aikaa pahalla. 

– Myös tämän päivän nuorille olisi varhaises-
sa vaiheessa hyvä opettaa rahankäyttöä.

Naimisiin hän meni vuonna 1973, minkä jäl-
keen alkoi oman talon rakentaminen, ja palkoilla 
hankitut kodinkoneet löysivät paikkansa. Tyttä-
ret syntyivät 1974 ja 1979.

Vaihtelevaa työtä

Kun Alahärmän Osuuskauppa sulautui Etelä-
Pohjanmaan Osuuskauppaan ja tilan tarve muut-
tui, Alahärmään päätettiin rakentaa uusi liikekes-
kus. Härmän Ässä avattiin vuonna 2010.

– Liikekeskuksen rakentaminen oli iso kä-
denojennus meille alahärmäläisille. Sillä varmis-
tettiin, että palvelut pysyvät ja tarjonta kasvaa. 
Olen onnellinen, että olen saanut olla osa tätä 
menestystarinaa.

Kassatyöskentelyn lisäksi Arja on toiminut    
S-Pankin asiakasomistajaneuvojana. 

– Työni on ollut vaihtelevaa, ja mieli on pysy-
nyt virkeänä, kun koko ajan on saanut opiskella 
uutta. 

Arjan neuvokkuuden ansiosta härmäläiset 
ovat saaneet nauttia marketin poikkeuksellisen 
hyvästä kukkavalikoimasta. Kukat ja viherkasvit 
tulivat myyntiin, kun paikallinen puutarha lo-
petti toimintansa. 

– Aloimme silloisen marketpäällikön kanssa 
miettiä, että mikä neuvoksi. Emme halunneet jät-
tää paikkakuntalaisia pulaan. 

Ikävä tulee
Arjan viimeinen työpäivä on 31. heinäkuuta. 
Eläkkeelle hän olisi voinut jäädä jo aiemminkin, 
mutta mielessä siinsi 50 vuoden virstanpylväs.

– Kyllä vähän hirvittää, että miten sitä osaa 
olla eläkeläisenä. On ollut niin mukavaa lähteä 
töihin. Kaikkein eniten jään kaipaamaan näitä 
ihania työkavereita. •

TEKSTI PIRJO LATVA-MANTILA KUVAT SAMU LEHTINEN

Arjan kädenjälki 
on näkynyt muun 
muassa marketin 
kukkaosastolla.

eepeeläinen
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Se, että Eepeen 
asiakkaat ovat 
tyytyväisiä, kannustaa 
meitä myös 
kehittymään yhä 
paremmiksi.

Kimmo Simberg 
toimitusjohtaja

Alkuvuosi 2019 on ollut meille suotui-
sa. Tammi-huhtikuun myynnit kerto-
vat, että olemme viime vuotta edellä ja 

budjetista lievästi jäljessä. Kova rutistus on 
edessä myös tulevana kesänä, jos aiomme 
päihittää viime vuoden superkesän luvut. 
Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään, mutta 
toivottavasti aurinko näyttäytyy meille tiu-
haan tänäkin sesonkina.

Kesätyöntekijät tuovat aina uutta virtaa 
Eepeen eri yksiköihin. Sillä onkin suuri 
merkitys, miten meidän sadat kesätyönte-
kijämme ja -harjoittelijamme solahtavat jäl-
leen osaksi toimintakulttuuriamme. Tilan-
netaju on avain kohteliaisuuteen ja toisen 
huomioon ottamiseen. Eepeeläiset huomi-
oivat asiakkaat aina ykkösenä ja tervehtivät 
myös toisiaan. Kesätyöntekijöiden kannat-
taa myös muistaa, että hymyllä voi pelastaa 
monta kiperää tilannetta.

Paras palvelu, ne ovat kaksi tärkeintä sa-
naa Eepeen kaikessa toiminnassa. Se on no-

teerattu myös valtakunnallisissa asiakastyy-
tyväisyysvertailuissa, joissa viimeksi Prisma 
Ravintolamaailma ja Original Sokos Hotel 
Lakeuden kokouspalvelut nappasivat koko 
ketjun ykkössijat.  Onnittelut kummallekin 
yksikölle, on arvokasta saada työstään täl-
laista palautetta juuri asiakkailta.

Tavoitteena kokonaisvaltainen palvelu
Se, että Eepeen asiakkaat ovat tyytyväisiä, 
kannustaa meitä myös kehittymään yhä pa-
remmiksi – tekemään työtä sen eteen, että 
asiakkaat kiittävät meitä myös tulevaisuu-
dessa. Asiakastyytyväisyyden nostaminen 
onkin kirjattu yhdeksi Eepeen strategisista 
tavoitteista, jota kohti askellamme muun 
muassa tarjoamalla parasta palvelua yli toi-
mialarajojen. 

Pidämme tärkeänä, että yhä useammat 
asiakasomistajat keskittävät kaikki mahdol-
liset toimensa samalle vihreälle S-Etukor-
tille. Olen vakuuttunut, että Prisman katon 

Början av år 2019 har varit gynnsamt 
för oss; försäljningssiffrorna för janu-
ari-april säger att vi är före föregåen-

de år och en aning under budget. Vi får nog 
stå i, om vi i sommar ska lyckas slå resul-
taten vi nådde under fjolårets supersom-
mar. Åren är inte varandra lika, men man 
får i alla fall hoppas att solen tittar fram ofta 
också under den kommande säsongen.

Sommarjobbarna hämtar alltid ny en-
ergi till Eepees olika enheter. Det är också 
mycket viktigt att våra flera hundra somma-
ranställda och praktikanter åter en gång blir 
en integrerad del av vår verksamhetskultur. 
Känsla för situationen är nyckeln till höv-
lighet och hänsyn. På Eepee kommer kun-
den alltid i första hand, och vi anställda 
hälsar också på varandra. Sommarjobbarna 
kan gärna komma ihåg att ett leende kan 
vara allt man behöver i en pinsam situation.

Den bästa betjäningen, de är de vik-

tigaste honnörsorden för allt vi gör här i 
Eepee. Det syns också i de nationella kund-
tillfredsställelsejämförelserna, där Prisma 
Restaurangvärlden och Original Sokos Ho-
tel Lakeus konferenstjänster senast to hem 
tätplatserna i hela kedjan.  Grattis till båda 
enheterna, det är fint att få sådan respons 
på sin verksamhet av jus kunderna.

Målet: heltäckande betjäning
Det att Eepees kunder är nöjda sporrar ock-
så oss att bli ännu bättre – att arbeta för att 
kunderna ska berömma oss också framöver. 
Ökad kundtillfredsställelse är också en av 
Eepees strategiska målsättningar, och en 
som vi försöker nå bland annat genom att 
erbjuda den bästa betjäningen över affärs-
områdesgränserna. 

Vi anser det vara viktigt att allt fler ägar-
kunder koncentrerar alla sina ärenden till 
sitt gröna S-Förmånskort. Jag är övertygad Kimmo Simberg 

verkställande direktör

TJ:n terveiset

alla parhaillaan työn alla olevat muutokset an-
tavat oman piristysruiskeensa juuri siihen. 

Lisäksi kokonaisvaltaiseen palveluun 
kuuluvat uudet välineet, teknologia ja moni-
kanavaisuus niin markkinoinnin kuin palve-
lutarjonnan näkökulmasta. Nekin tulevat lä-
hivuosina näkymään kehitysaskelissa kaikilla 
toimialoillamme.

Eepeen strategian mukaista on, että myös 
asiakasomistajien palkitsemista parannetaan 
koko ajan. Eepeen edustajisto päättikin kevät-
kokouksessaan korottaa ylijäämänpalautuspro-
sentin 0,5 prosentista 0,75 prosenttiin. Eepeen 
asiakasomistajille tämä tarkoittaa viime vuo-
delta yli 2,1 miljoonaa euroa ylijäämänpalau-
tusta. Lisäksi asiakasomistajille maksetaan ke-
säkuun lopussa osuusmaksun korkoa yhteensä 
yli 444 000 euroa.

Hyvin alkanutta matkaa on mukava jatkaa. 
Valoisaa kesää kaikille eepeeläisille!

om att förändringarna som just nu bearbetas 
här under Prismas tak kommer att sätta fart på 
just det arbetet. 

I heltäckande betjäning ingår också nya red-
skap, ny teknik och närvaro på flera kanaler 
inom såväl marknadsföringen som tjänsteut-
budet. De kommer att ha en roll i utvecklings-
arbetet inom alla våra affärsområden.

Att ägarkunderna ständigt får allt bättre för-
måner är i linje med Eepees strategi. Vid sitt 
vårsammanträde beslutade Eepees fullmäktige 
att höja utdelningen av överskott från 0,5 pro-
cent till 0,75 procent. För Eepees ägarkunder 
innebär det att utdelningen av överskott för 
fjolåret är över 2,1 miljoner euro. Dessutom 
får ägarkunderna i slutet av juni som ränta på 
insatsen över 444 000 euro.

Det är gott att fortsätta en resa som har bör-
jat bra. Jag önskar alla i Eepee en riktigt ljus 
sommar!

Pidetään 
yhdessä 
asiakkaasta 
huolta

Tillsammans 
ska vi ta 
hand om 
kunden
Det att Eepees 
kunder är nöjda 
sporrar också oss att 
bli ännu bättre.

Myynti ja tuotot
toimialoittain

Marketkauppa  
+2,8 % 

Liikennemyymälät 
-4,6 % 

Autokauppa 
+16,3 %

Konserni +1,7 %Muut  
-15,3 %

TOTEUTUNUT  
kumulatiivinen

BUDJETOITU  
erotus 

EDELLISVUOSI 
erotus

Matkailu- ja ravitsemis- 
kauppa +0,8 %

146,6 -4,5 +2,5

HUHTIKUU 2019

 
 

BUDJETOITU 
erotus

111,3 23,3 6,9 4,3 0,9

-1,7 -2,4 -0,2 -0,2 -0,04

+3,1 -1,1 +0,06 +0,6 -0,2EDELLISVUOSI 
erotus

TOTEUTUNUT
kumulatiivinen 

vertailukelpoinen, M€
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TOP 3 

VAIHTOAUTOT  146,7

UUDET AUTOT  104,1

VARAOSAT 98,3

TOP 3 

VAAKUNA AAMIAISET  180,4

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA 178,0

WILSON SEINÄJOKI  117,2

toimialaturnee

Uudesta torista vipinää Rosson 
terassille
Tänä kesänä katseet suunnataan Rosson terassille, 

joka laajenee uuden Keskustorin valmistumisen myötä. 
Torin kolmen vuoden urakka alkaa olla valmis ja Rosson sijainti 
torin kainalossa on mitä parhain. 

On mielenkiintoista nähdä, millaisen piristysruiskeen kes-
kustan ”kuopan” muuntuminen toriksi antaa koko kaupungin 
terassielämälle. Eepeen ravintoloille sillä on suuri merkitys, sillä 
meillä on paljon terassipaikkoja Kauppatorin Aallossa, Karmassa, 
Wilson Pubissa ja Rossossa.

Kaikki valmiina turistikauteen
Mara-toimialan suurimmat uudistukset on tehty jo alkuvuodes-
ta, kun Original Sokos Hotel Lakeuden Vinttisaunan ja Rosson 
uudistukset valmistuivat sekä Lähi-idän makuja tarjoileva Fafa´s 
avasi ovensa Rosson kyljessä. 

Kaikki onkin nyt valmiina turistikauteen, joka yleensä vilkastuu 
juhannuksen jälkeen, kun lapsiperheet ja muut kotimaanmatkaa-
jat lähtevät liikkeelle. Tapahtumakaupungin kesä 2019 on ”perus-
tapahtumakesä”, jota rytmittävät perinteiset isot tapahtumat, 
kuten Provinssi, Seinäjoen Tangomarkkinat, Vauhtiajot ja Solar 
Sound Festival. Seuraavalle vuodelle luvassa onkin taas vallan 
uutta vipinää, kuten Kuninkuusravit.

Virittämö tarjoaa vaihtelua tangolle
Tangomarkkinoiden aikaan 10.–13. heinäkuuta pidettävä Karman 
Tangovirittämö tulee taas. Ensimmäisiä vahvistettuja esiintyjiä 
ovat CatCat, Stig ja Leavings-orkesteri. Viikonlopun ohjelmissa 
ovat mukana myös tangokuningas Marko Lämsä, tanssinopettaja 
Susa Matson ja DJ Tony. 

Lahjakortti kesän juhlijalle
Mikä onkaan parempi lahja nautiskelijalle tai tavarapaljoudesta 
ahdistuvalle juhlijalle kuin lahjakortti? Sen ovat huomanneet 
monet, sillä niitä myydään Eepeenkin ravintoloissa ja hotelleissa 
jatkuvasti enemmän. Maistuvia ja elämyksellisiä lahjoja kan-
nattaakin tarjota asiakkaille aktiivisesti – ja antaa myös omille 
läheisillemme.

Juhamatti Aronen

Vaihtoautokauppa on valmiina 
kesäsesonkiin

Ess Autotalon tavoitteena on tänä vuonna monipuolistaa 
erityisesti vaihtoautovalikoimaa: tuoda tarjolle lisää vaihto-

ehtoja eri hintakategorioista ja autoluokista. Työ onkin alkanut 
loistavasti. Valikoimassa on tällä hetkellä 30 autoa enemmän 
kuin viime vuonna tähän aikaan. Tarkkaan valikoidun valikoiman 
kera on mukava aloittaa kesä, joka vaihtoautokaupalle on aina 
tärkeä sesonki.

Fiat Professional on tyylikäs työjuhta
Ess Autotalo on oikea osoite myös hyötyajoneuvoista kiinnostu-
neille, etenkin nyt, kun joukossamme on sen lajin erityisosaaja, 
myyntijohtaja Juha Stenius. Esimerkiksi Fiat Professional on 
täydellinen työkumppani ammattilaisille niin kaupunkiin kuin 
maanteille. Viiden erilaisen tavarajuhdan mallisto täyttää kai-
kenlaiset kuljetustarpeet useassa eri hintaluokassa.

Merkkihuolto vahvistui Citroenilla
Ess Autotalon jälkimarkkinointi vahvistui toukokuun alussa uu-
della merkillä. Citroenista tuli yhdeksäs automerkki Peugeotin, 
Fiatin, Jeepin, Alfa Romeon, Suzukin, Hyundain, Isuzun ja Chrys-
lerin seuraan. Citroen oli talolle luonteva lisä, sillä sen tekniikka 
ja maahantuoja ovat yhteiset sisarmerkki Peugeotin kanssa. 
Uusi automerkki vahvistaa myös merkkihuollon volyymia ja 
potentiaalista asiakaskuntaa. 

Jälkimarkkinointi laajensi aukioloaikaa
Ess Autotalon merkkihuollon asiakasmäärä on kasvanut viime 
aikoina niin mukavasti, että päätimme keväällä laajentaa auki-
oloaikaa. Jälkimarkkinointi ja S-Etuhuolto palvelevat kesäkuun 
alusta lähtien iltakuuteen asti. Ess Katsastus sulkee totuttuun 
tapaan kello 17.

Muista, että helteetkin tulevat
Hellelukemat maistuvat lomalaiselle kyllä laiturin nokassa ja 
terassilla, mutta eivät ehkä pitkällä automatkalla. Tämänkin ti-
lanteen voit ennakoida kurvaamalla hyvissä ajoin S-Etuhuoltoon. 
Laita keväthuollossa ilmastointi kuntoon, niin kesälomareissun 
tunnelma on turvattu.

Juhamatti Aronen

TOP 3 

LÄHI-ABC KRISTIINANKAUPUNKI  105,2

LÄHI-ABC ALAJÄRVI  101,5

ABC PESUKATU PRISMA  101,2

Ruokatilaus tien päältä     
ABC-mobiililla

Ruuan ennakkotilaaminen ja maksaminen on 
mahdollista ABC-mobiililla 11. kesäkuuta lähtien 

Seinäjoen, Jalasjärven ja Kauhajoen ABC-asemilla. Matkanteko 
nopeutuu, kun ABC-mobiililla voi tehdä ruokatilauksen tien 
päällä valmiiksi. Suunnitelmissa on, että ABC-mobiili laajenee 
myöhemmin myös Eepeen muille ABC-asemille.

Kesälista tekee paluun
Kesäkansalle on pitkästä aikaa tarjolla ABC:n oma kesälista, 
jossa on neljä kesäistä annosta. Entistä värikkäämmän 
ruokailunautinnon tarjoaa myös Satokauden salaattipöytä, johon 
kasvukauden edetessä vaihtuvat maut tuovat uusia sävyjä. 

Donitsin tuoksua Jalasjärvellä ja 
Kauhajoella
Aidot Arnoldsin Original-donitsit saivat oman myyntivitriinin 
Jalasjärven ja Kauhajoen ABC-asemilta toukokuun puolivälissä. 
Tuoksuvat herkut valmistetaan paikan päällä päivittäin 
alkuperäisreseptin mukaan, käsityönä kuorrutetta myöten. 
Donitsimaut ovat kinuski, maitosuklaa, valkosuklaa ja pomada. 
Donitsit tulevat ABC-yksiköissä myyntiin vaiheittain tämän 
vuoden aikana.

Mittarikentillä iso huolto-operaatio
Eepeen ABC-asemien kaikki mittarikentät huolletaan kevään 
ja alkukesän aikana huippukuntoon. Mittarikentät ovat usein 
asiakkaille ensimmäinen portti ABC:n palveluihin, joten 
niiden luoma ensivaikutelma on tärkeä. Samalla tulee tehtyä 
kuntokartoitus ja tarkistettua turvallisuusasiat. 

ABC-Fiksaus puoleen hintaan 
Nyt kannattaa pistää auto kesäkuntoon ABC-Fiksauksessa, sillä 
pysyvä henkilökuntaetu on 50 prosenttia. Eepeeläiset saavat 
kaikki pesut sisältä ja ulkoa, maalipintojen erikoiskäsittelyt 
sekä muut pienet fiksaukset huippuedullisesti. Kunnon fiksaus 
silloin tällöin pitää huolta auton jälleenmyyntiarvosta – ja onhan 
kesälomareissullekin mukava lähteä puhtaalla autolla.

Juhamatti Aronen

TOP 3 

SALE KARIJOKI  110,2

S-MARKET KRISTIINANKAUPUNKI  106,3

S-MARKET NÄRPIÖ  106,2

Kortesjärven S-market 
muuttaa naapuriin
Kauhavalle tulee loppuvuodesta kaksi uudistu-

nutta S-marketia, mikä vahvistaa merkittävästi 
pohjoisen Etelä-Pohjanmaan kauppaa. Kortesjärven 

S-market saa uudet tilat naapurista. Ahtaaksi käyneen mar-
ketin asiakkaat ovat esittäneet toiveita, että kauppa siirtyisi 
paikkakunnalta lopettaneen myymälän tiloihin. Kun tuon tilan 
uusi omistaja ehdotti vuokrausta, asiat kehittyivät suotuisaan 
suuntaan. Uusi tila kunnostetaan kesän aikana ja muutto 
ajoittuu syksyyn. 

Myös Kauhavan uuden S-marketin ja Lähi-ABC:n rakenta-
minen etenee aikataulussa. Avajaisia vietetään näillä näkymin 
reilusti ennen joulua.

Prisma se vaan komistuu
Hyllykallion Prisman muodonmuutos on alkanut. Ensimmäisenä 
muutti S-Pankki uusittuihin tiloihin Rautaprisman puoleiseen 
päähän. Seuraavaksi oli vuorossa Emotionin siirto Seinäjoen 
suosituimmalle kauppapaikalle Prisman kauppakäytävälle. 
Syksyllä urakka jatkuu myymälän puolella, jonka ilme muuttuu 
S-ryhmän uuden konseptin mukaiseksi. Kovalla kulutuksella 
olleet myymälän pinnat korjataan ja ahtaita kohtia muutetaan 
väljemmiksi.

Kehitysloikkia kivijalkaan
Marketkaupan myönteinen kehitys näkyy kaikkialla Eepeen 
alueella. Tyytyväiset asiakkaat ja innostunut henkilökunta ovat 
edellytys sille, että kauppa käy. Hyvä tulos taas mahdollistaa 
investoinnit ja toiminnan kehittämisen.

Kehityksen hyvä pyörä rullaa Kivijalka- ja Laadun kolmi-
loikka -projekteina ympäri myymäläverkostoa. Myös hiljattain 
avatut Pajuluoman ja Tanelinrannan S-marketit ovat lunasta-
neet niille asetetut tavoitteet yli odotusten. Mukavaa on ollut 
huomata myös se, että Törnävän S-marketista ei ole siirtynyt 
kovin paljon asiakasvirtaa Pajuluoman S-marketiin, vaan kasvu 
on ollut aitoa ja ulkoapäin tullutta.

Toiveissa hyvä jäätelökesä
Viime kesä oli myynnillisesti hyvä, kiitos pitkän hellekauden. 
Kun ulkona on riittävän kuuma, se kasvattaa virvoitusjuomien 
ja jäätelöiden myyntiä. Toivottavasti tänäkin kesänä paistaa 
aurinko, joka saa kesäkansan liikkeelle.

Jari Palo
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Julia Varila, 
myyjä
On ollut hurjan mielenkiintoista päästä 
rakentamaan ihan uutta kauppaa. 
Täyttämään tyhjiä hyllyjä ja luomaan uusia 
toimintatapoja.

Helmi Mattila, 
myyjä
Tuntuuhan se enemmän omalta, kun on 
päässyt itse vaikuttamaan asioihin. Kyllä 
aamulla jännitti, kun tiesi, että asiakkaat 
tulevat sisään ensimmäistä kertaa.

Tärkeintä on, että saamme luotua uudesta kaupasta 
pajuluomalaisten näköisen, sanoo huhtikuussa avatun 
S-market Pajuluoman marketpäällikkö Saana Luotola.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT VALTTERI JOKI

SOK Kiinteistöässän kiinteistöpalve-
lupäällikkö Pekka Hakamäki kertoo, 
että Eepeen ensimmäisten aurinkopa-

neelien asennus on Tanelinrannan S-marke-
tissa loppusuoralla. Pajuluoman S-market 
saa energiaa tuottavat paneelit juhannuksen 
tienoilla, ja syksyllä on Kauhavan uuden S-
marketin vuoro. 

Kaikkien kolmen S-marketin katot 
luovutetaan oman ketjun sähkönhan-
kintaa hoitavan S-Voima Oy:n käyttöön, 
joka puolestaan operoi sähköä tuottavan 
Fortumin kanssa. Varsinaisen asennustyön 
tekee Are Oy. 

– Eepee ostaa sitten yhteistyöhintaan 
tuotetun sähkön S-Voimalta. Tuntuu näin 
etukäteen toimivalta systeemiltä, ja pianhan 
me sitten näemme, miten asiat toimivat 
käytännössä, Hakamäki kertoo. 

Aurinkopaneelien asennus oli helppo 
aloittaa uusista rakennuksista, näin 
pystyttiin ottamaan huomioon suunnitte-
lussa tarvittavat asiat, kuten katon muoto. 
Hakamäki pitää mahdollisena, että tulevai-
suudessa aurinkopaneeleita asennetaan 
myös vanhempiin Eepeen kiinteistöihin.

– Aurinkosähkö lisää Eepeen vastuulli-
suutta energiatuotannossa, hinnat tulevat 
koko ajan alaspäin ja järjestelmiä kehitetään 
aina vain kevyemmiksi. Varmasti on pian 
ajankohtaista selvittää, mihin toimipisteisiin 
noita paneeleja voi asentaa, hän toteaa.

S-ryhmä satsaa aurinkosähköön
Yhteensä noin 37 000 aurinkopaneelia 
asennetaan muun muassa Prismojen, 
S-marketien ja ABC-asemien katoille ympäri 
Suomen. Paneelit tuottavat sähköä toimi-
pisteiden omaan käyttöön. Hanke tukee 
osaltaan kaupparyhmän uutta, kunnianhi-
moista ilmastotavoitetta vähentää päästöjä 
miljoona tonnia.

Vastuullisena toimijana S-ryhmä lisää 
uusiutuvan energian käyttöä lähivuosina 
entisestään. Suunnitelmissa on, että vuonna 
2025 jopa 80 prosenttia S-ryhmän kulutta-
masta sähköstä olisi tuotettu omalla uusiu-
tuvalla energialla. Tällä hetkellä uusiutuvan 
osuus on noin 60 prosenttia.

Suurin osa S-ryhmän käyttämästä 
sähköstä tuotetaan tuulivoimalla, mutta 
myös aurinkosähkössä on potentiaalia.

Myymälät kuluttavat eniten sähköä 
kesäaikaan, jolloin energiaa tarvitaan paljon 
kylmälaitteisiin ja jäähdyttämiseen. Aurin-
koisina kesätunteina kiinteistön kuluttama 
sähkö voi parhaimmillaan tulla kokonaan 
auringosta. Vuositasolla aurinkosähkön 
osuus voi kattaa noin kymmenen prosenttia 
kiinteistöjen käyttämästä sähköstä. 

Ilmaston lisäksi aurinkosähkö säästää 
myös kustannuksia. Koko S-ryhmän 
sähkölasku pienenee vuositasolla jopa puoli 
miljoonaa euroa. Koko S-ryhmän sähkölasku 
pienenee vuositasolla satoja tuhansia 
euroja. Seuraavan aurinkoenergiahankkeen 
suunnittelu on jo aloitettu.

Auringosta virtaa 
uusiin S-marketeihin

Energiaa auringosta

S-ryhmästä tulee yksi Suomen suurimmista 
aurinkosähkön tuottajista ja käyttäjistä, kun noin 40 
toimipisteen katolle asennetaan aurinkopaneelit. 
Eepeessä aurinkopaneeleita asennetaan tänä vuonna 
kolmeen uuteen S-marketiin.

80 %

2 000 000 kg
vähemmän co2-päästöjä vuodessa

S-ryhmän tavoite

sähköstä omalla uusiutuvalla 
energialla vuonna 2025

Juho Turkulainen, 
myyjä
Ihana, helpottava päivä. 
Kiva nähdä, kun tyhjä halli muuttuu eläväksi. 
Ryhmähenki syntyi heti ensimmäisenä 
koulutuspäivänä. Saana on ihan mahtava 
marketpäällikkö.

Saana Luotola, 
marketpäällikkö
Viime viikkoina työn määrä on ollut melkoinen, 
mutta kaikki on mennyt käsittämättömän 
sujuvasti. Nyt on aika kuunnella asiakkaita, 
niin saamme luotua kaupan valikoimasta sen 
näköisen kuin he toivovat.

vastuullisuus

Uutta kauppaa oli jo odotettu ete-
läisellä Seinäjoella. Sen vahvis-
tivat ensimmäiset asiakkaat, jot-
ka avajaisseremonioiden jälkeen 

täyttivät puheensorinallaan koko hedel-
mä- ja vihannesosaston. Uusi avaus kään-
si myös Simunassa asuvan Katja Vakkilan 
kauppareissun suuntaa. 

– Matkalla muistin, että tämä avataan 
tänään. Olen eepeeläinen itsekin, joten pi-
tihän uutta kauppaa tulla katsomaan, hän 
sanoo. 

Katja on töissä ABC Seinäjoella, mutta 
viettää nyt hoitovapaata 1,5-vuotiaan Py-
ryn kanssa. Kahden lapsen äiti arvostaa 
kauppareissuilla ennen kaikkea nopeutta, 
tuoreita tuotteita ja autokärryjä. 

– Käyn pelkästään lähikaupassa, en oi-
keastaan koskaan marketissa. Täältä saan 
kaiken, minkä tarvitsen, hän sanoo. 

Puolen kilometrin päässä asuva Seija 

Mäkipelkola kertoo olevansa vähemmän 
uskollinen yhdelle kaupalle. Hänen kaup-
pareissunsa suuntaa tasapuolisesti kaikki-
en ketjujen isoihin ja pieniin myymälöihin. 

– Paljon tulee ostettua hedelmiä ja vi-
hanneksia, joten niiden kilohinta ja tuore-
us ratkaisevat. Koko ajan tärkeämpänä pi-
dän myös kotimaisten ja luomutuotteiden 
saatavuutta, hän sanoo. 

Tällä kertaa pikaostoksille oli lähdet-
tävä tuoreiden sitruunoiden ja inkiväärin 
perässä. 

– Teen näistä terveysjuomaa kolmen 
perheen tarpeisiin. Pieni shotti joka aamu 
pitää flunssat loitolla, hän vinkkaa. 

Myyjätiimi loi oman kauppansa 
Asiakkaille kaikki oli vielä avauspäivänä 
uutta, mutta 12 myyjän tiimi sekä market-
päällikkö Saana Luotola tunsivat kaupan 
jo paremmin kuin omat taskunsa. Kun tii-

mi aloitti työnsä maaliskuun puolivälissä, 
kauppa oli tyhjä. 

Avauksen alla marketpäällikön työpäi-
viin ei tahtonut kellonympärys riittää. Sa-
moin myyjätiimiläiset saivat halutessaan 
tehdä normaalia pidempää päivää. 

– Paljon apua olemme saaneet myös 
marraskuun lopussa avatusta S-market 
Tanelinrannasta, joka on käytännössä tä-
män myymälän peilikuva, Saana kiittää.

S-market-konseptin mukainen uusi 
ilme, modernit myymäläratkaisut, kätei-
sen nostoautomaatti ja pakettiautomaatti 
sekä ympäri vuorokauden palveleva ABC-
polttonesteautomaatti, ne kaikki tekevät 
uudesta yksiköstä upean. 

Saanan kaupassa tärkein ominaisuus 
on kuitenkin lämminhenkisyys. 

– Tämä on keskisuuri myymälä, mutta 
toivon, että se asiakkaiden mielestä tun-
tuu lähikaupalta, hän sanoo. • 

Pajuluoman uusi ässä 
kuuntelee

Avajaishumussa
Mikä fiilis?

Seija
SeijaKatja

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Pyry
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"Olihan se hieno 
tunne, että pystyimme 

ohittamaan asiakas- 
tyytyväisyydessä 

Tornin ja muut uudet 
loistohotellit."

– Merja Kivioja

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

Maiseman mitalla 
kokoustilaa

Asiakkaat osaavat joskus yllättää. Näin kävi Original Sokos 
Hotel Lakeudelle, joka valittiin asiakastyytyväisyyden 
perusteella ketjun parhaaksi kokoushotelliksi.

H
otellipäällikkö Merja Kivioja yllättyi, 
kun hän sai Tampereen Mara-päivillä 
kuulla ilouutisen: Lakeus on ketjun pa-
ras paikka pitää kokouksia. 

– Olihan se hieno tunne, että pys-
tyimme ohittamaan asiakastyytyväisyydessä Tor-
nin ja muut uudet loistohotellit. Palvelu on ratkai-
seva tekijä, muut jutut tulevat vasta sen jälkeen.

Lakeuden ravintola- ja keittiöpäällikkö Ossi 
Kallio kuvailee, että onnistunut kokous on suju-
va putki palveluja. Tarvitaan usean eri ihmisen 
työpanos, että asiakas läpäisee tuon putken tyy-
tyväisenä.

– Kaikki alkaa myyntipalvelusta, jossa ote-
taan vastaan asiakkaan toiveet tulevasta ta-
pahtumasta. Välillä on monta 
eri valmisteluvaihetta ja 
itse kokous. Lopussa on 
vielä laskutus, senkin 
on mentävä oikein, 
jotta tilaisuudesta 
jää hyvä mieli, hän 
toteaa. 

Kokouksien kirjo 
on laaja aina isoista 
tilinpäätöskokouk-
sista vapaamuotoi-
siin yhdistyksen vuo-
sikokouksiin. Siksi 
tilaisuuksia ei voi hoi-
taa samalla sapluunalla. 
Räätälöinnissä auttavat ho-
tellin kokousemännät, jotka ovat 
sertifioituja V.K.O.-hosteja (Voit Keskittyä 
Olennaiseen). He hoitavat myös käytännön jär-
jestelyt ja palvelevat vieraita.

– Kokousemännillä on yleensä tapana soittaa 
vielä vuorokautta ennen kokousta asiakkaalle ja 
tarkastaa, että kaikki on kunnossa, Kivioja kertoo.

Kokousemäntä Hely Alanko toteaa hymyil-
len, että voitto tuli vähän puskista.

– Mukavaltahan se tuntuu, että asiakkaat ar-
vostavat näin meidän työtämme. Yritämme aina 
tarjota parasta palvelua ja kuuntelemme herkällä 
korvalla. Jos on jotain korjattavaa, sekin otetaan 
heti asiaksi.  

Vinttisaunalla näkee kauas
Inspiroivin paikka pitää kokouksia on juuri uu-
distettu Vinttisauna, jonka ikkunoista ja teras-
silta aukeavat huikeat näkymät yli Seinäjoen. 
Kun on ensin pistetty asiat kokouspöydän ääres-
sä kuntoon, porukka voi sen jälkeen rentoutua 
saunassa, jonka ikkunasta kurkistelee Lakeuden 
Risti.

Kokoukset tuovat Lakeudelle merkittävän 
osan hotellin tuotosta, sillä monesti niiden 
yhteyteen halutaan muitakin palveluja, kuten 
tarjoilua, oheisohjelmaa ja majoitusta. Jotkut 
kokoukset päättyvät iltajuhlaan ravintolasalissa.

Lakeudessa on kymmenen moneen tarpee-
seen sopivaa kokoustilaa, joista osaa voi 

väliseiniä avaamalla yhdistää 
erikokoisiksi tiloiksi. Ra-

vintola Lakeus Matado-
rissa voidaan järjestää 

isompia tilaisuuksia 
ja juhlia, joihin mah-
tuu ruokailemaan 
jopa 260 henkilöä.

Kivioja ja Kal-
lio pitävät vuoden 
2018 parhaan koko-
ushotellin tunnus-

tusta lähtökohtana, 
josta tuli nyt hyvä 

tavoitetaso. Parhaan 
Original-hotellin kisassa 

jäi vielä pikkuisen kirittävää, 
siinä Seinäjoen sisarhotellit otti-

vat kakkos- ja kolmossijat. Edelle ylsi rannikon 
kaveri Vaasan Vaakuna.

– Vaasan Vaakuna oli ykkönen, Lakeus kak-
konen ja Vaakuna kolmonen. Erot ovat pienet, 
se motivoi meitä tekemään asioita entistä pa-
remmin, Kivioja toteaa.

– Henkilökunta on kuin yhtä suurta perhet-
tä, jokainen on omalla panoksellaan vaikuttanut 
näin hyviin tuloksiin. Meillä on täällä aito pal-
veluasenne, jonka myös asiakkaat huomaavat, 
Kallio lisää. •
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septiikkaa niin, että lopputulos pysyy tasalaatuisena, oli 
kokkina kuka hyvänsä. Resepteihin on lisätty mausteita ja 
niiden määrät sekä kasvisten kypsytyslämpötilat on ohjeis-
tettu tarkemmin.
Minja: Paras muutos pienten yksiköiden kannalta on, että 
saimme valikoimaan lisää joustoa. Tuotteita pitää edelleen 
olla esillä tietty määrä, mutta tuoteryhmiä niputettiin niin, 
että esimerkiksi erilaiset viinerit lasketaan yhdeksi ”tuot-
teeksi”. Näin eri kokoiset yksiköt pystyvät valitsemaan ha-
luamansa suolaiset ja makeat eri kategorioiden alta ja vitrii-
ni pysyy vaihtelevana myös pienemmissä yksiköissä.

Ison työn olemme tehneet myös gluteenittomien tuottei-
den kanssa. Olemme testanneet useita kymmeniä vaihtoeh-
toja, joista vain oikeasti todella hyvät pääsivät jatkoon. 

Myös työohjeet kuvitettiin uudestaan ja reseptejä paran-
neltiin. Suolaisista valikoimaan palautettiin toastit, jotka 
ainakin meillä ovat lähteneet hyvin liikkeelle. 

Miten paikkakuntien väliset erot näkyivät ryhmässä?
Mira: Meillä syödään makkaraa ja lihapullia, Pirkanmaalla 
ei missään nimessä makkaraa, vaan kanaa. Turussa 
halutaan enemmän etnistä ja wokkeja. On mielenkiintoista, 
miten pienellä väännöllä saimme kuitenkin luotua viiden 
viikon listan, joka miellyttää kaikkia, mutta ei kulje silti 
tylsää keskitietä.
Minja: Meillä on jo sisäisestikin kaksi selvästi toisistaan 
erottuvaa sesonkia: perustalvi ja matkailijoiden kesä, jolloin 
asiakasmäärä kolminkertaistuu. Talvella käy paljon työmie-
hiä ja rekkakuskeja, jotka kaipaavat perinteisiä kierremunk-
keja ja korvapuusteja. Kesällä nostamme niiden rinnalle 
leivoksia ja muuta laajempaa valikoimaa. Tulevaisuuden 
vitriinissä on vehnäsen rinnalla runsaasti myös muunlaisia 
välipalavaihtoehtoja.

Mikä oli ykkösasia, jonka itse halusit erityisesti 
tuoda esiin?
Mira: Kastikkeet. Toitotin jatkuvasti kolmea sanaa: suola, 
makeus ja happamuus, jotka ovat kastikkeiden peruspila-
reita. Lisäksi kastiketta vähennettiin niin, että liha ja kala 
pysyvät pääroolissa.
Minja: Valikoiman jousto, joka nyt toteutuikin, se on todella 
hyvä juttu pienemmille yksiköille. Minulle myös visuaali-
suus on todella tärkeää: pakkausten muodoilla leikittely ja 
rajojen rikkominen. Näyttävä smoothie leipien välissä tuo 
heti runsauden tuntua. Kunpa pääsisimme vielä eroon säm-
pylöiden muovisista ”kroko-pusseista” ja löytäisimme niil-
le kauniimman vaihtoehdon.

Mitä olet itse oppinut työskentelyn aikana?
Mira: Todella paljon varsinkin siitä, miksi ketjussa asiat 
tehdään niin tai näin. Päätösten takana on lukuisia muut-
tujia, esimerkiksi kilpailutus on iso prosessi. On ollut an-
toisaa oppia pois pelkästä ”mun yksikkö” -ajatuksesta ja 
katsoa asioita laajemmin, Eepeen ja koko ketjun kannalta.
Minja: Miten valintoja tehdään ketjussa, mikä on taloudel-
lisesti kannattavaa, mikä on ketjussa mahdollista. Osa mei-
dän tiimiläisistämme on ollut tuotekehitystyössä mukana 
vuosia. Onhan se huippua päästä tekemään töitä yhdessä 
heidän kanssaan. •

Miten pitkään olet ollut Eepeellä?
Mira: Aloitin Eepeellä keittiön palveluvastaavana marras-
kuussa 2013, kun ABC Alajärvi avattiin. Samoissa tehtä-
vissä olen edelleen. Sitä ennen olin Lappajärvellä Hotelli 
Kivitipun ravintolan esimiehenä.
Minja: Aloitin keikkatyöläisenä Alavudella 12 vuotta sit-
ten, ja kymmenen vuotta sitten olin avaamassa Ähtäriä. Sen 
jälkeen olin pitkään taas Alavudella, viimeksi Hesburgerin 
palveluvastaavana, kunnes vuosi sitten palasin Ähtäriin 
palvelupäälliköksi.

Miksi halusit hakea tuotekehitystiimiin?
Mira: Olen luonteeltani sellainen, että tylsistyn normaa-
lissa rivissä. Haluan mennä eteenpäin, kyseenalaistaa ja 
kehittää. Huippua, että pääsin nyt mukaan.
Minja: Kehittäminen ja visuaalisuus kiinnostaa, samalla 
vahvistuu omakin ammattitaito. Olen ryhmässä ainoa Lähi-
ABC:n edustaja ja pidän tärkeänä, että myös pienivolyymis-
ten yksiköiden haasteet ja mahdollisuudet saadaan esiin.

Miten ryhmä on toiminut käytännössä?
Mira: Alkuvuodesta meillä oli kahden päivän tapaaminen 
Tuusulassa Meira Novan koekeittiöllä, jossa aloitimme kes-
kustelemalla ABC-ravintoloiden tulevaisuudesta. Olemme 
tehneet paljon myös ”kotitehtäviä” ja erilaisia selvityksiä 
siitä, mikä liikkuu, mitä uutta kaivataan ja mitä haasteita 
tekemisessä on.
Minja: Meillä on ollut lähipäiviä, Skype-palavereja sekä 
monenlaista omaa tutkistelua, henkilökunnan haastatteluja 
ja asiakaskyselyjä. Myönnettäköön, että inspiroidun nyky-
ään vitriineistä kaikkialla, missä liikun.

Kehitystiimin ensimmäiset tulokset nähtiin kentällä 
huhtikuussa, kun uudistunut noutopöytä ja vitriini 
lanseerattiin. Mikä on mielestänne paras muutos?
Mira: Satokausikalenterin mukaan muuntuva salaattipöy-
tä. On mielenkiintoista, miten siinä yht’äkkiä niputtuivat 
yhteen meidän kaikkien toiveet tuoreudesta, värikkyydestä, 
vaihtelevuudesta ja tekemisen helppoudesta. Salaattipöy-
dässä on aina kolme satokausittain vaihtuvaa tuotetta.

Lisäksi olemme yksinkertaistaneet ja täydentäneet re-

Eepee sai tänä vuonna kaksi edustajaa 
ABC-ketjun tuotekehitysryhmiin. Mira 
Björkbacka Lähi-ABC Alajärveltä kehittää 
noutopöytää ja Minja Tuohimäki Lähi-
ABC Ähtäristä vitriiniä.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

ajankohtaista

Miten kehitysryhmä 
käytännössä toimii?
• ABC-ketjun tuotekehitystä tehdään kolmessa 

eri tiimissä, joista yksi paneutuu vitriiniin, toinen 
à la carteen ja kolmas noutopöytään.

• Tiimit koostuvat ABC-yksiköiden 
keittiömestareista ja muusta henkilökunnasta 
eri puolelta Suomea, mahdollisimman 
erilaisista yksiköistä. Ryhmiä vetävät 
tuotekehityspäällikkö Tommi Laakso ja 
valikoimakoordinaattori Reetta Ruokosalo 
ABC-ketjuohjauksesta.

• Tiimeihin haettiin vapaamuotoisella 
hakemuksella. Ryhmät koottiin useiden 
kymmenien hakijoiden joukosta.

Eepeen ääni 
kuuluu ABC-tuotekehityksessä

Minja

Mira

2120



Palvelulla parhaaksi 
puutarhamyymäläksi
Eepee on palkittu Suomen innostavimpana työpaikkana. 
Kävimme kysymässä Prisma Kesäpihan Jenni Hyypältä, 
mistä hän innostuu työssään.

– Minua innostavat mahtavat ja 
huumorintajuiset työkaverit. Huu-
morilla, iloisella meiningillä ja po-
sitiivisella mielellä jaksaa arjen 
aherruksessakin. Myös upeat asia-
kaskohtaamiset antavat hienoja ko-
kemuksia ja luovat hyviä asiakas-
suhteita, Jenni Hyyppä kertoo.

Alavuden S-marketissa esimiehen 
sijaisena toiminut Jenni päätti vaihtaa 
puutarhapuolelle, koska ala oli tuttu 
lapsuudesta ja työmatka lyheni huo-
mattavasti.

– Vanhemmillani oli kukkakauppa 
ja Alavuden S-marketissa on puutar-
hapuoli, joten kyllä tämä on entuu-
destaan tuttua, Seinäjoen Kertunlaak-
sossa asuva Jenni hymyilee.

Kymmenen työntekijän tiimin ta-
voite on asetettu korkealle: Prisma 
Kesäpiha aikoo nousta ensimmäisenä 
kesänään Seinäjoen parhaaksi puu-
tarhamyymäläksi. Avaintekijänä on 
asiakaspalvelu, sen tärkeyttä ei Jennin 
mukaan voi koskaan liikaa korostaa.

– Työ tekijäänsä opettaa, kunhan 
asenne on kohdallaan. Meillä on 
mahtava tiimi, on ollut tosi mukava 
tehdä töitä yhdessä. Porukalta löytyy 
myös alan koulutusta ja moni on pit-
kään harrastanut puutarhanhoitoa.

Prisma Kesäpihan myymälä ja 
Rautaprisma tarjoavat kumpikin 
tuotteita kesään. Prismassa tien toi-
sella puolella olevasta sisämyymä-
lästä löytyvät kesäkalusteet ja grillit. 
Kaikki puutarhan kasvit ja oheistuot-
teet löytyvät Kesäpihasta, jonka tar-
jontaa on lisätty edelliskesästä. Jenni 
kertoo, että heiltä löytyy myös laaja 
valikoima pihakiviä ja -rakennuksia 
sekä erilaisia työkaluja ja koneita 
puutarhaharrastajalle. 

– Meiltä voi halutessaan ostaa 
vaikka laiturin. Olemme myös pa-
nostaneet siihen, ettei asiakkaiden 
tarvitse jonottaa. Tarvittaessa on käy-
tössä jopa kolme kassaa, hän lisää. •

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Kesätyön  
aakkoset

Tervetuloa Eepeelle kesätöihin. 
Näillä aakkosilla pääset hyvään 
alkuun. Sinulla on nyt mahdollisuus 
oppia paljon uutta ja näyttää kykysi 
tulevaisuuden eepeeläisenä. 
Asenne ratkaisee, sillä pääset pitkälle!

A – Asiakas on aina ykkönen, älä koskaan 
unohda sitä.

B – Bonuskortti kuuluu jokaisen lompakkoon, siis 
vihreä S-Etukortti.

C – C-vitamiinia ja kunnon yöunet, niin jaksat 
tehdä töitä.

D – Digitaalisuus on osa työtämme, sometamme 
sopivia juttuja.

E – Esittäydy ja tutustu muihin eepeeläisiin. 
Olet tärkeä osa työyhteisöä, osallistu rohkeasti 
keskusteluihin.

F – Fafa’s on Eepeen uusin ravintola. 

G – Grilliruoka kuuluu kesään, pidetään makkara- 
ja lihatiskit täynnä.

H – Hymy tarttuu ja iloisuus näkyy kauas. 

I – Innostavin työpaikka Suomessa on Eepee, se 
on ihan tutkittu juttu.

J – Jokaisen työpanos on tärkeä, Eepeellä ei ole 
vapaamatkustajia.

K – Kaikkien on oltava rehellisiä. Jos mokaat tai 
myöhästyt, tunnusta se.

L – Liikunta on hyvä keino palautua työpäivän 
jälkeen.

M – Meillä pidetään kiinni aikatauluista ja sovi-
tuista asioista.

N – Neuvoja saa, kun vain uskaltaa kysyä. Kaikkea 
ei tarvitse osata heti.

O – Omat työvuorosi näet Dooriksesta, www.
sokdooris.fi. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla luo 
tunnus tietokoneella, ei mobiiliversiolla tai tabletilla.

P – Palkkalaskelmat tulevat sähköisesti Netpos-
tiin. Aktivoi palvelu netissä www.netposti.fi

Q – Quercetti-magneettikirjaimia löytyy Prismas-
ta. Auta asiakkaita löytämään haluamansa tuot-
teet, kysy apua tarvittaessa muilta työntekijöiltä.

R – Rakentava palaute vie aina eteenpäin, sen 
antaminen on kaikkien oikeus.

S – S-Pankki on meidän pankkimme, kannattaa 
keskittää raha-asiat sinne. 

T – Työtodistukset tehdään ainoastaan pyynnöstä. 
Kun työsuhteesi päättyy, muistathan pyytää sitä 
esimieheltäsi. Tutustujat saavat automaattisesti 
työtodistuksen syyskuussa.     

U – Ulpu Ruokapirssi on Eepeen liikkuva ravintola, 
joka tarjoilee eteläpohjalaista katuruokaa.

V – Verokortti on toimitettava esimiehellesi heti 
ensimmäisenä työpäivänä.

X – Xmas, silloinkin otamme kiireapulaisia. Ole 
aktiivinen, nopeimmat vievät joulunajan työpaikat.

Y – Yksikään ei someta omia juttuja työaikana, 
oma kännykkä kädessä ei palvella asiakasta. 

Z – Zuccini ja muut kesävihannekset. Palvele 
rohkeasti myös ulkomaalaisia turisteja, puhumalla 
vierasta kieltä oppii parhaiten.

Å – Åpsista, mokia sattuu kaikille. Tärkeintä on, 
että otat niistä opiksi.

Ä – Äksyily ei kuulu työpaikalle eikä selän takana 
pahan puhuminen.

Ö – Öisinkin voi käydä ostoksilla ABC Seinäjoen 
Salessa

Viisi vinkkiä alkuun

1.  Muista aktivoida 
henkilökuntaetusi 
S-Etukorttipäätteellä (F1).

2. Ohjaa palkkasi S-Tilille, 
jotta voit maksaa S-Pankin 
kortillasi ja saada 
henkilökuntaedun käyttöön.

3. Tarkista S-Kanavalta, 
että olet antanut 
markkinointiluvat. Näin saat 
rahanarvoisia etuja myös 
itsellesi.

4. Lataa S-mobiili puhelimeesi.
5. Seuraa Workplacessa 

Eepeen ryhmiä.

innostava 
työpaikka
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