
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan henkilöstölehti  1/2019

PAJULUOMAN TONTILLA 
ON VAUHTI PÄÄLLÄ

EEPEE ON SUOMEN 
INNOSTAVIN TYÖPAIKKA

AUTON ELINKAARI 
HYVISSÄ KÄSISSÄ

7

4

16

syntyy muutoksesta

Johanna Elmeranta:

10Oivallus 



MARKETKAUPPA

Piia Hahto on nimitetty 10.12.2018 alkaen S-market 
Jurvan marketpäälliköksi. Piia on aiemmin toiminut 
S-market Kivistön apulaispäällikkönä.

Mikael Luotola on nimitetty 15.1.2019 alkaen 
resurssipäälliköksi määräaikaisena vuoden 2019 
loppuun. Mikael on toiminut S-market Lehtisen 
marketpäällikkönä.

Arja Hoikka aloittaa S-market Lehtisen vt. 
marketpäällikkönä. Arja on toiminut aiemmin 
S-market Lehtisen marketpäällikön kakkosena 
ja ollut mukana viimeisimmässä marketkaupan 
esimiesvalmennuksessa. Arja raportoi Teea Takalalle, 
joka toimii S-market Kivistön marketpäällikkönä.

Saana Luotola on nimitetty 1.2.2019 alkaen keväällä 
avattavan S-market Pajuluoman marketpäälliköksi. 
Saana on aiemmin toiminut S-market Joupin 
marketpäällikkönä.

Marko Mäkynen on nimitetty 1.2.2019 alkaen 
S-market Joupin marketpäälliköksi. Marko 
on aiemmin toiminut S-market Koskenkorvan 
marketpäällikkönä.

Johanna Elmeranta on nimitetty 1.2.2019 alkaen 
S-market Koskenkorvan marketpäälliköksi. Johanna 
on aiemmin toiminut marketpäällikön kakkosena 
S-market Ähtärissä.

Jonna Harju-Panula on nimitetty 1.2.2019 alkaen 
S-market Lehtimäen marketpäälliköksi. Jonna on 
aiemmin toiminut S-market Lapuan marketpäällikön 
kakkosena ja ollut mukana viimeisimmässä 
marketkaupan esimiesvalmennuksessa.

TUKITOIMINNOT

Juhani Roininen on nimitetty 1.1.2019 alkaen ICT-
tukihenkilöksi. Juhani on aiemmin työskennellyt 
Barona IT Oy:ssä teknisenä asiantuntijana ja toiminut 
asiakasyrityksissä erilaisissa laitteiden huolto-, 
ylläpito-, asennus- ja lähitukitehtävissä. Juhanille 
on aiempien tehtävien kautta tulleet tutuiksi muun 
muassa Eepeen toimipaikkojen kassat, työasemat, 
tulostimet, maksupäätteet ja palvelimet.

LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPPA

Henna Kanto on nimitetty liikennemyymälätoimialan 
kenttäpäälliköksi 1.1.2019 alkaen.

Hennan vastuualueeseen kuuluvat toimialan 
kehitys- ja uudistusprojektit sekä kentän käytännön 
toimintojen avustaminen muun muassa Laadun 
kolmiloikassa, ravintolakaupan toimintamalleissa 
ja Hesburger-toiminnoissa. Lisäksi Henna toimii 
Lähi-ABC Alavuden, Lapuan ja rakenteilla olevan 
Kauhavan liikennemyymäpäälliköiden esimiehenä. 
Henna raportoi toimialajohtajalle. Heli Back jatkaa 
entisessä toimialapäällikön työtehtävässään 
ja toimii muiden Eepeen alueella toimivien 
liikennemyymäläpäälliköiden esimiehenä.

Sanna Kilpeläinen on nimitetty ABC Seinäjoen 
palveluvastaavaksi 1.11.2018 alkaen. Sanna 
on aikaisemmin toiminut samassa yksikössä 
liikennemyymälätyöntekijänä. 

Anduena Hajdari on nimitetty ABC Seinäjoen 
palveluvastaavaksi 1.1.2019 alkaen. Vastuualueenaan 
hänellä on Sale. Anduena on aikaisemmin toiminut 
Eepeen market-toimialalla.

Uudet digityökalut kaikkien käyttöön

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Sintran korvaava kaksikko on Workplace ja sPoint, jotka ovat 
jatkossa kaikkien työntekijöiden käytössä. Etenkin konttoriväen 
työtä helpottaa puolestaan monipuolinen sWorks-kokonaisuus.

Uudistuksen suurin mullistus on uusien työkalujen monikäyttöisyys 
kaikilla laitteilla missä ja milloin tahansa. Jatkossa työohjeiden, 
uutisten ja muun ajankohtaisen lukeminen sekä työkavereiden 

kanssa keskusteleminen onnistuvat omalla puhelimella tai millä 
tahansa tietokoneella. Jokainen saa omat tunnukset järjes-

telmiin eikä niihin tarvitse kirjautua ensimmäisen kerran 
jälkeen joka kerta uudestaan.

Käyttöönotto osuuskaupoissa on edennyt vaiheittain ja 
tähänastiset kokemukset ovat lupaavia. Kynnys kysyä 
ja antaa apua työkavereille on matala esimerkiksi 
Workplace Chatissa, joka on vapaa-ajalta tuttujen 
keskustelusovellusten kanssa täysin samanlainen. Myös 
työ- ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on helppoa, 
kun eri viestit pysyvät eri sovelluksissa.

Workplacessa viestitään, 
sPointista luetaan ohjeet
Toimipaikkojen työntekijöiden pääasiallinen työkalu 
on Workplace, johon tulee käytännössä kaikki 
jokapäiväisessä työssä tarvittava ajankohtainen 
tieto. sPoint taas on kaiken pysyväisluonteisen 
tiedon, kuten erilaisten ohjeiden, kotipesä. Sitäkin 
käytetään useimmiten Workplacen kautta, johon 
tulee viesti esimerkiksi uudesta tai päivittyneestä 
ohjeesta, jota pääsee lukemaan suoraan viestiä 
klikkaamalla. 

Vaihtoehtona on etsiä tietoa suoraan sPointista esimerkiksi silloin, 
kun työhön kuuluu säännöllisesti erilaisten ohjeiden etsimistä ja 
hyödyntämistä. sPointista on kuitenkin helppo löytää sisältöjä, joita 
se osaa tarjota oman työpaikkasi ja -roolisi perusteella. Lisäksi sen 
haku on tehokas.

Uudenlainen vaikutuskanava
Workplacessa toimitaan ryhmissä, joita ovat esimerkiksi oman 
toimipaikan, osuuskaupan ja koko S-ryhmän kattavat ryhmät. Näin 
jokaisella työntekijällä on käytössään keskustelu- ja vaikuttamiska-
navat, joissa voi itse avata tai osallistua muiden avaamiin keskuste-
luihin. Jos haluat jakaa omia kokemuksiasi, kysyä neuvoa muilta, 
kiittää työkaveriasi tai kehittää työpaikkaasi, kaikki on muutaman 
klikkauksen päässä.

Uusien työkalujen kanssa ei tarvitse päästä alkuun yksin. 
Käyttöönotossa auttavat oma esimiehesi ja toimialoittain nimetyt 
”mestarit”, jotka vastaavat kokonaisuuden käyttöönotosta.

Lisäksi Workplace on Facebookin kehittämä työkalu ja muistuttaa 
julkista some-palvelua. Jos Facebook ei ole itsellesi tuttu, 
ympärilläsi on varmasti sitä käyttäneitä työkavereita, jotka 
osaavat auttaa myös Workplacen käytössä. On kuitenkin tärkeää 
huomata, että julkinen Facebook ja yrityskäyttöön tehty Workplace 
ovat kaksi eri työkalua. Tieto ei kulje niiden välillä, eikä Workplacen 
käyttö edellytä Facebookin käyttöönottoa.

sPointin käyttöönotto hoidetaan niin ikään johdetusti mestareiden 
ja esimiesten kautta, joten kaikki pääsevät varmasti tutuiksi myös 
sen kanssa kevään aikana.

Eepeen  
IPA-palkitut  
TALVI 2018–2019

Nimityksiä

ABC Seinäjoki
Maarit Ojanperä 
Sanna Kilpeläinen 
Emmi Hilli

Prisma 
Ravintolamaailma
Heidi Lähdemäki
Heidi Honkonen

Torikeskus  
Hesburger
Enni Mäkinen
Anni Kokko

IPA 1 

IPA  
on valtakunnallinen 

tunnustus, jossa 
palkitaan Hesburgerin 

Iloisen Palvelun 
Ammattilaisia.

Marketkaupan esimiesvalmennettavat esittelivät lopputyönsä ja saivat todistuksensa Original Sokos Hotel Lakeudessa 20. marraskuuta. Vasemmalta Arja Hoikka, Ville Ristilä, 
Sanna Ylinen, Jollas-kouluttaja Netta Hasunen, Anduena Hajdari, Karoliina Keltikangas, Marika Nieminen, Elina Kalliokoski, Katariina Lohilahti, Jonna Harju-Panula, Aila Yli-
Kohtamäki ja Mikko-Pekka Rankila. Onnea koko porukalle!

Pitkään odotettu uudistus on pian totta koko S-ryhmässä: sisäisessä viestinnässä 
otetaan käyttöön modernit, digitaaliset viestintätyökalut vuoden 2019 kuluessa. 

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 Luova Konttori,  
anne.kohtala@bstr.fi   
Kannen kuva: Samu Lehtinen 

Suunnittelu ja taitto  
BSTR Luova Konttori 

Paino I-print Oy

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan 
henkilöstölehti 1/2019

Työskentely-ympäristö ja 
luottamuksellisen tiedon 

julkaisualusta

Materiaalien työstö

Valmiiden sisältöjen 
(sisäisen tiedon) 

julkaisualusta

Viestintä- ja  
yhteisöpalvelu

Rajatulle joukolle  
julkaistut sisällöt
Esim. muistiot, pöytäkirjat, 
raportit, luottamukselliset 
ohjeet, Teams, S-Työtilat

Laajalle joukolle julkaistut 
ohjeet ja muut pysyvä-
luonteiset sisällöt
Työn tekemiseen liittyvät, 
operatiiviset ohjeet, työ-
suhteeseen liittyvät ohjeet, 
organisaatioon liittyvät esit-
telyaineistot ja muut tiedot

Erikokoisten ryhmien 
viestintä ja vuorovaikutus 
S-ryhmä, AOK/yhtiö,  
ketju/toimiala, tiimi jne.

Monenlaisia sisältöjä  
eri tarpeisiin 
Uutiset, tiedotteet, 
häiriö- tai kriisitiedotteet, 
ajankohtaiset, elinkaareltaan 
lyhyet ohjeet, keskustelut, 
uusien työntekijöiden 
esittelyt, ruokalistat, 
yhteystiedot jne.Ryhmätyö: Vuorovaikutus, yhdessä työstettävät dokumentit, 

työkaluina esim. Teams, S-Työtilat

Henkilökohtainen työskentely: Omat työstettävät ja valmiit 
dokumentit, työkaluina esim. Word, OneDrive

pääkirjoitus e-palat

32



– Ruotsista tuodaan uudenkarheaa, vähän erikoi-
sempaa, varusteltua autoa. Tänä päivänä painotus 
on hybrideissä. Tavara-autovalikoimaa tullaan lisää-
mään myös. 

Kannattaa vaihtaa nyt
Autokauppa on ollut jo pidemmän 
aikaa monenlaisten spekulaatioi-
den ja myllerrysten kohteena. Juhan 
mukaan tilanne puhuttaa asiakkaita: 
moni miettii, kannattaako esimerkik-
si dieseliä enää hankkia. 

– Vastoin mielikuvia nykydieselit 
ovat vähäpäästöisiä, jopa pienempiä 
saastuttajia kuin monet bensa-autot. Diesel on edel-
leen bensa-autoa edullisempi vaihtoehto, jos ajaa 
vuodessa yli 15 000 kilometriä.

Jos auton vaihto on ajankohtaista, Juha vinkkaa 
lähtemään autokaupoille heti, sillä välirahat ovat 
asiakkaan kannalta nyt todella järkeviä. 

– Jos jossain vaiheessa tulee veromuutoksia, pitää 
muistaa, että myös vaihtoauton arvo putoaa. 

Omat myyjät ja mekaanikot
Ess Autotalon palvelutiimi varmistaa, että asiakas 
lähtee talosta tyytyväisenä. Vaihtoautopäällikkö Heik-
ki Latvala toteaa asiakaslähtöisen toiminnan olevan 
kaiken a ja o.

– Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että 
vaihtoautovalikoima pyritään pitämään niin mo-
nipuolisena, että kaikille olisi tarjolla jotakin. Iso 
vahvuutemme on erittäin asiantunteva ja koulutettu 

huoltohenkilökunta: jokaiselle mer-
kille on oma, koulutettu asentaja. 

Henkilökunnan koulutukseen on 
satsattu sekä myyjä- että huoltopuo-
lella, kiittää Heikki ja kertoo henki-
lökunnan vaihtuvuuden olleen Ess 
Autotalossa aina pientä.

– Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla 
on täällä vähän kuin oma mekaanik-
ko ja automyyjä, hän jatkaa.

Suzukiin ja Isuzuun erikoistunut automyyjä Juha 
Yliselä tuli taloon vuonna 2001, ja pari vuotta hänen 
jälkeensä aloitti Jani Kekola, jonka merkkejä ovat 
Alfa Romeo, Fiat ja Jeep. 2005 Ess Autotalon rivei-
hin tulivat Pauli Puska ja Harri Huhtala. Pauli tun-
tee Peugeotin kuin omat taskunsa, ja Harri hallitsee 
Hyundai-kaupat. Kaikki automyyjät tekevät myös 
vaihtoautokauppaa.

– Meillä on hyvä tiimi, ja se on tämän paikan 
vahvuus. Automyyjistä ajatellaan usein, että he ovat 
vähän olevinaan. Me olemme kaikki tavallisia ja hel-
posti lähestyttäviä, summaa Harri.

TEKSTI PIRJO LATVA-MANTILA KUVAT SAMU LEHTINEN

V
iime lokakuussa Ess Autotalon myyntijohta-
jana aloittanut Juha Stenius on keskittynyt 
erityisesti vaihtoautokaupan kehittämiseen.  
Asiakkaalle tämä näkyy valikoiman kasvuna. 

– Meillä on pihassa ja hallissa koko ajan enemmän 
autoja, näyttää Juha ja kertoo vaihtoautotoimittajien 
määrän kasvavan vauhdilla. 

Tavoitteena on, että varastossa olisi koko ajan yli 
sata vaihtoautoa. Hinnat pidetään kilpailukykyisinä, 
lupaa Juha, jonka mukaan myös nettisivujen kehittä-
mien on aloitettu.

Vaihtoautoja tulee esimerkiksi länsinaapurista. 
Ruotsi-autot ovat hyvässä maineessa, ja niistä löytyvät 
lohkolämmittimet ja kahdet renkaat valmiina, kuten 
Suomi-autoistakin.

Kaikki palvelut 
saman katon alla

Ess Autotalossa kaikki palvelut 
autokaupasta huoltoon ja 

katsastukseen löytyvät saman 
katon alta. Eepeeläisille talo tarjoaa 

huomattavia etuja.

Juha Stenius
Heikki Latvala
Marjut Lamminmäki
Juha Yliselä
Jani Kekola
Pauli Puska
Harri Huhtala
Ari Harju
Juhani Lauttamus
Eetu Luokkakallio
Jesse Peltomäki

Juha Riihimäki
Reima Salo
Teemu Sippola
Tomi Halkola
Lauri Virtaniemi
Mika Vuorela
Jukka Nummi
Niko Lindholm
Timo Kalliokoski
Vesa Nummijärvi

Ess Autotalon tiimi:

tiimi

Harri Huhtala 
kehuu Ess Au-
totalon tiimiä 
ja porukka-
henkeä.

Marjut

Harri

Pauli

Juha Y.

Jani

Juha S.

”Nyt on järkevä 
aika vaihtaa 
autoa” 
– Juha Stenius

Ville
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Tyytyväiset asiakkaat
Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju vastaa oman 
tiiminsä kanssa huollosta, varaosista ja katsastuk-
sesta. Myös hän pitää tärkeänä, että asiakkaille tar-
jotaan palveluita laaja-alaisesti. Hyvä palvelu nä-
kyy asiakastyytyväisyysmittauksissa.

– Kilpailijoihin nähden olemme pärjänneet to-
della hyvin. Esimerkiksi Hyundain puolella olem-
me Suomen ykkönen ja Peugeotin tilastossa kol-
manneksi paras.

– Hyvä palaute asettaa riman yhä korkeammal-
le: haluamme pitää tasoa yllä. Vastuullisuuslu-

pauksemme mukaisesti pidämme asiakkaasta 
ja autosta huolta ostosta seuraavan auton 

ostoon. Asiakasta ei koskaan jätetä pu-
laan, sanoo Ari.

Vastuukatsastaja Juhani Lautta-
mus suosittelee Ess Autotaloa kai-
kille, jotka haluavat päästä auton 
kanssa helpolla.

– Oli ongelma mikä tahansa, täällä se ratkeaa, 
hän sanoo.

Ainutlaatuiset edut eepeeläisille
Juha S. muistuttaa eepeeläisiä myös tuntuvista hen-
kilökuntaeduista: autorahoituksen saa 0,32 prosen-
tin korolla ilman muita kuluja. Tilinavauspalkkio 
on ainoastaan 35 euroa.

– Etu koskee myös vaihtoautoja. Mistään ei saa 
niin halpaa rahaa tällä hetkellä. Lisäksi vaihtoau-
toihin saa ilmaisen Ess-turvan, joka tietyin kritee-
rein antaa takuun joko vuodeksi tai 20 000 kilo-
metriin, Juha sanoo.

– Nyt on järkevä aika vaihtaa autoa. Vaihtoehtoi-
hin voi tutustua myös netissä, ja jos löytyy mielen-
kiintoinen auto, sähköpostilla saa lisätietoa ja auto 
voidaan tuoda vaikka kotipihaan koeajettavaksi. 

Huolloista henkilökunta saa hyvät alennukset, 
samoin katsastuksesta, joka maksaa eepeeläisille 
ainoastaan 25 euroa. Tarjous on jatkuva. •

Juhani

Ari

”Oli ongelma 
mikä tahansa, 
täällä se 
ratkeaa.” 
– Juhani Lauttamus

henkilöstöasiat

Suomen innostavimmat työpaikat 2018 -voiton 
suurten sarjassa ottanut Eepee on nyt paalu-
paikalla työhyvinvoinnin kehittäjänä. Tun-
nustus myönnetään työpaikoille, joissa on 

omistautunut henkilöstö: ihmisiä, jotka ovat sitoutu-
neita yrityksen arvoihin ja valmiita myös ylimääräi-
siin ponnistuksiin organisaatiolle tärkeiden tavoittei-
den saavuttamiseksi. 

– Suomen innostavimmissa työpaikoissa henkilöstö 
on selvästi muita yrityksiä tyytyväisempiä erityisesti 
siihen, miten organisaatiota johdetaan ja mi-
ten hyvä organisaatio on työnantajana, 
tutkimuksen tehneen Corporate Spiri-
tin toimitusjohtaja Laura Santasalo 
toteaa.

Eepeen toimitusjohtaja Kimmo 
Simberg iloitsee tunnustuksesta, 
joka on koko henkilöstön yhteistyön 
tulos. Ykkössija luo onnistuneen ja 
innostuneen fiiliksen lähes 1 200 ee-
peeläisen työyhteisöön.

Simberg korostaa, että Eepeessä innos-
tavaa työpaikkaa rakennetaan työkavereista 
välittämällä, arvostamalla ja kannustamalla. Esimiehiä 
tukemalla, työhyvinvointiin panostamalla ja henkilös-
tön reilun ja tasapuolisen kohtelun kautta saadaan pe-
rusasiat kuntoon.  

– Meille on tärkeää, että henkilöstö viihtyy työs-
sään. Siksi esimiehet panostavat työntekijöihin ja hy-
viin työolosuhteisiin, ja työntekijät voivat keskittyä 
erinomaisen asiakaspalvelukokemuksen tuottamiseen. 
Tunnustus on koko henkilöstön yhteistyön tulos.

Eepeen HR-asiantuntija Viveca Särkelä muistut-

taa, että ilman työtyytyväisyyttä ei synny hyvää asia-
kaspalvelua. 

– Olemme huomanneet tämän ja panostaneet työ-
tyytyväisyyteen. Hyvä yhteistyö ja luottamus henki-
löstön, esimiesten, johdon ja tukitoimintojen välillä 
on kaiken a ja o. Näyttää siltä, että tätä meiltä löytyy, 
hän toteaa tyytyväisenä.

S-ryhmällä vahva asema
Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen 

myöntäjä Corporate Spirit on markkinajohtaja 
henkilöstö- ja asiakaskokemuksen, johta-

misen, kulttuurin ja työyhteisötaitojen 
kehittämisessä Suomessa yli 30 vuo-
den kokemuksella. Tunnustus perus-
tuu yrityksen vuonna 2018 sadoissa 
suomalaisissa organisaatioissa toteut-
tamiin henkilöstötutkimuksiin, joihin 
on vastannut reilu 80 000 suomalaista.

Mielenkiintoista on myös se, miten 
moni s-ryhmäläisistä on suurten yritys-

ten kärkikaartia. Kahdeksan parasta sijaa 
kertoo, että koko ketjussa on vahva tahto olla työ-

hyvinvoinnin edelläkävijä.
Eepeelle tunnustus myönnettiin suurten organi-

saatioiden sarjassa. Pienten organisaatioiden sarjassa 
palkinnon sai NEOT Oy ja keskisuurten organisaatioi-
den sarjassa Suomalainen Kirjakauppa Oy. Suurimpa-
na nousijana palkittiin MetroAuto Oy.

Corporate Spirit julkaisi myös listan kaikista Suo-
men innostavimmat työpaikat 2018 -tunnustuksen saa-
neista suomalaisista organisaatioista: www.innostavim-

mat.fi/palkitut.•

Viime vuoden kolmas sija kirkastui nyt ykköseksi Corporate Spiritin 
henkilöstötyytyväisyyskyselyssä ja Suomen innostavimpien työpaikkojen 

vertailussa. Se osoittaa, että Eepeessä on tehty oikeita asioita.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Eepee on Suomen 
innostavin työpaikka

 

Reima
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R
avintolatyöntekijä Heli Nevalan 
aamuvuoro Fafa’sissa alkaa lou-
nasvalmisteluilla. On tärkeää, 
että pitat, falafelit, hummukset 
ja matbuhat löytyvät omista lo-

keroistaan, sillä jos edellispäivien merkit 
pitävät paikkansa, ravintolassa on pian 
ovelle asti jono.

Fafa’s tarjoaa Lähi-itään ja Välimerel-
le kumartavaa katuruokaa: käytännössä 
täytettyjä pitaleipiä ja salaatteja. Jokainen 
annos tehdään asiakkaan silmien edessä 
tuoreista aineksista.

– Tämä on jotakin à la carten ja pika-
ruuan väliltä, gourmet-katuruokaa. Mitään 

ei tehdä keittiössä valmiiksi, vaan kaikki 
syntyy tässä tuoreeltaan. Se tekee työstä 
hauskaa ja vauhdikasta, monissa Eepeen 
ravintoloissa työskennellyt Heli toteaa.

Sanasto auttaa ensikertalaista
Fafa’s on Helsingin Punavuoressa 2011 
syntynyt ketju, joka on kasvanut vauhdil-
la. Ketju toimii franchising-periaatteella ja 
ravintoloita on Suomessa nyt 11 paikka-
kunnalla yhteensä 31 sekä Tukholmassa 
yksi ja Tallinnassa kolme.

Fafa’sin ja Rosson ravintolapäällikkö 
Johanna Mäkinen kertoo, että seinäjoke-
laiset ovat ottaneet uudenlaisen maku-

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

Lähi-idän makuja 
Seinäjoelle

Rossosta ja Fafa’sista syntyi 
Seinäjoen keskustaan 

ravintolamaailma, jossa Italian 
ja Lähi-idän makumaailmat 

kohtaavat ilman väliseiniä.

ajankohtaista

maailman ilolla vastaan. Osalle menu on 
ollut tuttu ketjun muista ravintoloista. 
Toiset ovat lukeneet listaa hieman miet-
teliäämpinä.

– Ensikertalaisia varten meillä on esil-
lä sanasto, jossa selitetään vieraampia ai-
nesosia. Ja tietenkin asiakkaiden kanssa 
keskustellen on sopiva annos löytynyt 
kaikille, Johanna hymyilee.

Tähän mennessä suosituin annos on 
ollut pitaleipä falafelilla ja halloumilla. 
Kikherneistä valmistetut falafel-pihvit 
sopivat myös kasvissyöjille. Lisäksi an-
nos sisältää esimerkiksi matbuhaa, joka 
on pitkään haudutettua tomaattikastiketta 
ja tabulea, joka on bulgur-vehnästä tehty 
salaatti.

Henkilöstölle uudet tuotteet ja työtavat 
avautuivat viiden päivän koulutuksessa 
Helsingissä. Lisäksi ketjusta oli henkilö 
auttamassa toimintaa alulle ensimmäisi-
nä viitenä aukiolopäivänä. Fafa’s pyörii 
tällä hetkellä kuudella työntekijällä, ja 
Rossossa on töissä 18.

– Porukka kaiken kaikkiaan on todelli-
sia moniosaajia ja tarkoitus onkin, että jat-
kossa ainakin osa Rosson ja Fafa’sin työn-
tekijöistä voi vaihtaa rooliaan sujuvasti 
ravintolasta toiseen, Johanna suunnittelee.

Syntyi moderni ravintolamaailma
Idea Seinäjoen Fafa’sista syntyi Rosson 
ravintolauudistuksen yhteydessä. Coffee 

Housen tila jäi liian pieneksi kahvilabrän-
din uuden konseptin mukaiselle uudis-
tukselle. Lisäksi kaupunki tuntui tarvitse-
van jotain ihan uutta.

– Fafa´s on kiinnostava brändi ja erot-
tuu rohkeasti meidän muusta ravinto-
latarjonnasta. Se tuo kasvispainotteisen 
vaihtoehdon kaupunkiin – uuden Kes-
kustorin kupeeseen. Kun vielä take away 
on vahvassa roolissa ra-
vintolan palvelumallissa, 
onnistumme varmasti 
tavoittamaan keskus-
tassa asioivan ja asuvan 
asiakkaan tarpeet, sanoo 
toimialapäällikkö Elina 
Mäki-Opas.

Rosson kanssa Fafa’s 
muodostaa nykyaikaisen ravintolamaail-
man, jossa asiakaspaikat yhdistyvät ilman 
raja-aitoja. Fafa’sissa on 20 asiakaspaik-
kaa ja uudistetussa Rossossa 120, mutta 
kaikki paikat ovat vapaasti yhteiskäytös-
sä. Lisäksi kesällä avataan terassi ravinto-
loiden yhteyteen. 

Suomen paras pizzauuni
Uudistustöiden aikana Rosso oli kuukau-
den suljettuna. Siinä ajassa ravintolan si-
sustus uudistettiin täysin, vaikkakin osin 
vanhaa kalustoa hyödyntäen. 

Erityisen ylpeitä rossolaiset ovat uu-
desta aidosta napolilaisesta Izzo-pizzauu-

nista, jollaisia ei ole Suomessa Johannan 
tietojen mukaan kuin yksi: helsinkiläises-
sä pizzeriassa, jossa eepeeläiset kävivät 
siihen tutustumassakin.

Kuparinen kaunotar on sähköuuni, 
jossa on puu-uunin ominaisuudet. Elävän 
tulen uunia ei kauppakeskuksessa sijait-
sevaan Rossoon voinut tuoda. 

Aidolla italialaisella maulla on kuiten-
kin hintansa: ”puu-uu-
nissa” paistaminen on 
käsityötä.

– Paistoaika on noin 
puolta nopeampi, mut-
ta koko ajan täytyy olla 
valvomassa ja kääntä-
mässä. Aika paljon on 
ollut siinä opeteltavaa, 

mutta maku on kieltämättä mukavan 
paahteinen, sanoo kokki Sonja Mäkynen.

Lisäksi Rosso haluaa uudistuksen 
myötä muuttaa hieman käsitystä itsestään 
pelkkänä ruokaravintolana. Sisääntulo-
aulana entisen Coffee Housen paikalla 
toimii oliivipuun koristama piazza-alue, 
joka kutsuu ohikulkijoita pistäytymään 
myös kahville tai nauttimaan lasin viiniä 
ja antipastoja.

– Olisi hienoa, jos kaupunkilaiset ko-
kisivat piazzan omakseen ja se kutsuisi 
ihmisiä istahtamaan vaikka shoppailun 
lomassa. Tai lasilliselle yhdessä ystävys-
ten kanssa, Johanna sanoo. •

Kaupunki tuntui 
tarvitsevan jotain 
ihan uutta.

Uuden napolilaisen 
Izzo-pizzauunin myötä 
pizzan paistamisesta 
tuli käsityötä. Se on 
Sonja Mäkysen mukaan 
vaatinut hieman 
opiskelua, mutta 
lopputulos on mahtava.

Heli Nevalaa ja 
vuoropäällikkö Miia  

Mäkistä ei häiritse 
työskennellä asiakkaiden 

katseiden edessä.

Eron huomaa maussa, 
mikä on tarjoilija Anni-
Elina Jussilankin työn 
kannalta mieluisaa.

Johanna Mäkinen 
on tyytyväinen city-
ravintolamaailmaan, 
jossa kaksi ravintolaa 
täydentävät toisiaan.
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eepeeläinen

Jatkuva halu kehittyä 
vie eteenpäin
Johanna Elmeranta aloitti työt S-market Koskenkorvan marketpäällikkönä 
helmikuun alussa. Paikka oli tavoitteelliselle naiselle unelmien täyttymys.

T
ie uuteen tehtävään on ollut pitkä ja 
vaiheikas. Neljä viime vuotta Johanna 
on toiminut S-market Ähtärissä mar-
ketpäällikön kakkosena, mutta esimer-
kiksi viime vuonna erilaiset projektit ja 

sijaisuudet veivät häntä paikasta toiseen, kuten 
Prismaan päivittäistavarapuolen saldoja laske-
maan sekä Kortesjärven ja Lehtimäen markettei-
hin tuuraamaan.

Johannalla on jatkuva halu kehittyä, joten hän 
on aina ottanut mielellään uudet haasteet vastaan.

– Haluan oppia koko ajan lisää, sillä mitä 
monipuolisemmat ovat taidot, sitä monipuoli-
semmin pystyy tekemään asioita, sanoo nainen, 
jonka ura Eepeen palveluksessa on jatkunut jo 16 
vuotta. 

Hän tuli taloon ilta- ja viikonlopputöihin 
2003 opiskellessaan Seinäjoen ammattikorkea-
koulussa bio- ja elintarvikeinsinööriksi.

– Tein koulun ohella iltatyötä. Työtehtävät 
vaihtelivat hyllyttämisestä maitokaappien hoi-
tamiseen. Kun keväällä 2005 valmistuin, pitkä-
aikainen maitokaapin vastaava jäi osa-aikaeläk-
keelle ja sain hänen paikkansa.

Bio- ja elintarvikeinsinööri olisi voinut va-
lita toisenkinlaisen uran, mutta kaupan ala oli 
Johannan juttu. Päämäärä oli selvä alusta läh-
tien, ja sitä kohti Johanna eteni myös käymällä 
esimiestyöhön valmentavan kakkoskoulutuksen. 
Koulutuksen jälkeen hän saikin Ähtäristä sijai-
suuden, joka vaihtui myöhemmin vakipaikaksi.

– Oli yllätys, että pääsin siihen työhön ilman 
markettaustaa. Ähtärissä pääsin tekemään asi-
oita monipuolisesti. Sain tehdä myös päällikön 
sijaisuutta reilut puolitoista vuotta.

Työnantajalleen Eepeelle hän antaa täyden 
kympin siitä, että omia vahvuuksia on mahdolli-
suus hyödyntää talon sisällä.

– On tosi hienoa, että Eepee tarjoaa myös kou-
lutusmahdollisuuksia. Toimialaakin voi vaihtaa 

kaupan puolelta ravintolamaailmaan tai muihin 
yksiköihin.

Hyviä oivalluksia eri yksiköistä
Johanna on huomannut, että vaikka asiat peri-
aatteessa tehdään kaikissa marketeissa samalla 
tavalla, käytännöt ovat vähän erilaisia. Hän ker-
tookin saaneensa matkan varrella monia hyviä 
oivalluksia, joita voi hyödyntää työssään.

12 henkeä työllistävä S-market Koskenkorva 
on Johannan ensimmäinen ”oma” yksikkö. Uutta 
oppia on tullut taas roppakaupalla, kun esimer-
kiksi postin palvelut on pitänyt opetella perin 
pohjin.

– Tammikuussa vietin tässä viisi työpäivää 
Mäkysen Markon kanssa, ja kuudentena päivä-
nä meillä oli päällikönvaihdoskahvit. Markolta 
sain hyvän perehdytyksen. Myös henkilökunta 
on auttanut alkuun hienosti.

Sekä asiakkaista että uusista työkavereista Jo-
hannalla on pelkästään positiivista sanottavaa.

– Aivan yhtä mukava paikka tämä on ollut 
kuin Ähtärikin. Ihmisetkin ovat aika samanlai-
sia: välittömiä ja tulevat tervehtimään ja jutte-
lemaan. Ähtärissä matkailu on kova juttu, siel-
lä käy paikallisten lisäksi paljon mökkiläisiä ja 
turisteja. Tämä taas on kyläläisten oma kauppa, 
josta haetaan muutakin kuin kauppapalveluita.

Saman katon alta löytyy postin lisäksi myös 
apteekki.

Koskenkorvan kylään Johanna ei ole ehtinyt 
vielä tutustua, mutta muistaa käyneensä siellä 
joskus pesäpallotreeneissä, kun pelasi Ilmajoen 
b-tytöissä. Hän tietää myös kyläläisten olevan yl-
peitä omasta kylästään ja sen palveluista.

Johanna asuu perheensä, eli puolisonsa ja 
10-vuotiaan poikansa kanssa Seinäjoella. Uusi 
työ tarkoitti työmatkan tuntuvaa lyhenemistä.

– Aamuvuoroon ei tarvitse herätä enää puoli 
viideltä, hän iloitsee. •

Bio- ja elintarvike-
insinööri olisi voinut 
valita toisenkinlaisen 
uran, mutta kaupan ala 
oli Johannan juttu.

TEKSTI PIRJO LATVA-MANTILA KUVA SAMU LEHTINEN
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Onnistumiset ruokkivat 
toisiaan ja hyvä vauhti 
kertautuu kasvuksi.

Kimmo Simberg 
toimitusjohtaja

Vuosi 2018 oli Eepeessä muodonmuu-
tosten ja onnistumisten vuosi. Myyn-
nit kasvoivat kaikilla toimialoilla, 

investoinnit vahvistivat verkostoa, asiakas-
tyytyväisyysmittarit näyttivät huippuluke-
mia osuuskauppojen vertailussa ja henki-
löstötyytyväisyyskyselyn mukaan meistä 
on kasvanut Suomen innostavin työpaikka.

Satakuntalaiselle luonteelleni ei oikein 
sovi kehuskelu, mutta kyllä näin mukiin-
menevistä tuloksista sopii kiitollinen olla. 
Ja suurin kiitos tästä kaikesta kuuluu tie-
tenkin jokaiselle eepeeläiselle. Kaikille 
teille, jotka olette pitäneet hyvää huolta 
asiakkaistamme.

Kaikkien neljän toimialan myynti oli 
viime vuonna yhteensä 471,9 miljoonaa 
euroa ja operatiivinen tulos nousi 14,6 
miljoonaan euroon. Myynti kasvoi edel-
lisvuodesta vertailukelpoisesti 20,5 mil-

joonaa euroa eli 4,5 prosenttia. Vastaavasti 
investoimme toimipaikkaverkostoon 18,7 
miljoonaa euroa, mikä on miltei puolta 
enemmän kuin edellisvuonna.

Sama investointitahti jatkuu
Kasvu kertoo, että teemme asioita koko 
ajan paremmin. Myös upea pitkä kesä tuki 
myyntisesonkien onnistumisia. Alueen 
kaikki isot kesätapahtumat kasvattivat kä-
vijämääriään, mikä näkyi asiakasvirrassa 
kaikilla toimialoillamme. Asiakasomista-
jien määrä ylitti 90 000 rajan, ja lähes 74 
prosenttia toimialueen talouksista on nyt 
Eepeen asiakasomistajia.

Investoinneista suurimmat olivat Origi-
nal Sokos Hotel Vaakunan, ABC Seinäjoen 
ja Lähi-ABC Kristiinankaupungin uudis-
tukset sekä S-market Tanelinrannan ja Sale 
Karijoen rakentaminen. Alkaneena vuonna 

År 2018 var ett år av förändringar och 
framgångar i Eepee. Försäljningen 
ökade inom alla affärsområden, in-

vesteringarna stärkte verksamhetsnätet, in-
dikatorerna för kundtillfredsställelse visar 
toppsiffror i jämförelsen mellan handelslag 
och enligt personaltillfredsställelseenkäten 
har vi blivit den mest inspirerande arbets-
platsen i Finland.

Vi från Satakunta brukar inte skryta, 
men nog kan man vara tacksam för så fina 
resultat. Och största tacket för allt detta ska 
ju ni ha, alla ni som är anställda på Eepee. 
Alla ni, som har tagit så väl hand om våra 
kunder.

De fyra affärsområdenas försäljning var 
totalt 471,9 miljoner euro och det operativa 
resultatet 14,6 miljoner euro. Den jämför-
bara försäljningsökningen från föregående 
år var 20,5 miljoner euro, 4,5 procent. Mot-
svarigt investerade vi 18,7 miljoner euro i 

vårt verksamhetsnät, nästan en fördubbling 
av föregående års investeringar.

Fortsatt livligt på investeringsfronten
Tillväxten tyder på att vi hela tiden gör sa-
ker och ting allt bättre. Också den härliga 
långa sommaren bidrog till den lyckade 
försäljningen. De stora sommarevenemang-
en i trakten ökade antalet besökare, vilket 
återspeglades i kundflödet inom alla våra 
affärsområden. Antalet ägarkunder över-
steg 90 000, och nu är närmare 74 procent 
av hushållen inom vårt verksamhetsområ-
de ägarkunder i Eepee.

Renoveringarna av Original Sokos Ho-
tel Vaakuna, ABC Seinäjoki och Lähi-ABC 
Kristinestad samt byggandet av S-market 
Tanelinranta och Sale Bötom var de största 
investeringarna under året. Investerings-
takten är ungefär på samma nivå under 
det innevarande året. Under vårens lopp 

Kimmo Simberg 
verkställande direktör

TJ:n terveiset

investointitahti jatkuu suunnilleen samaan 
tahtiin. Uusi S-market valmistuu Seinäjoen 
Pajuluomalle keväällä, ja Kauhavan uuden 
liikekeskuksen avajaisia päästään viettämään 
ennen joulukauppaa. Lisäksi Prismassa teh-
dään mittava uudistus.

Vuodelle 2019 Eepeen hallitus on hyväk-
synyt toimintasuunnitelman, jossa kokonais-
myynnin arvioidaan kasvavan selvästi viime 
vuodesta. Myynnin kasvua haetaan erityisesti 
uusista myymälöistä, mutta tuloksen paran-
taminen tulee olemaan myymäläverkostolaa-
jennusten ja -uudistusten vuoksi haastavaa.

Kaiken ydin onkin, että huolehdimme jat-
kossakin työyhteisöömme syntyneestä hyväs-
tä hengestä ja tekemisen kulttuurista. Näin 
saamme pidettyä asiakkaille antamamme lu-
pauksen parhaasta mahdollisesta palvelusta.

färdigställs en ny S-market i Pajuluoma i 
Seinäjoki, och invigningen av det nya affär-
scentret i Kauhava ska firas inför julhandeln. 
Dessutom genomförs en omfattande renove-
ring av Prisma.

För år 2019 har Eepees styrelse godkänt en 
verksamhetsplan, som utgår från att försälj-
ningen ökar klart från fjolåret. Försäljning-
sökningen ska genereras främst i de nya en-
heternas, men på grund av utvidgningarna av 
verksamhetsnätet och renoveringarna av enhe-
ter är en resultatförbättring en stor utmaning.

Det viktigaste av allt är, att vi också i fort-
sättningen bibehåller den goda andan i vår 
arbetsgemenskap och vår prestationskultur. 
På så sätt kan vi hålla löftet om bästa möjliga 
betjäning som vi har gett våra kunder.

Hyvä vire 
tarttuu 

Bra energi 
smittar
Framgång föder 
framgång och god 
fart blir tillväxt.

Myynti ja tuotot
toimialoittain

Marketkauppa  
+0,7 % 

Liikennemyymälät 
-7,8 % 

Autokauppa 
+28,1 %

Konserni -0,2 %Muut  
+1,0 %

TOTEUTUNUT  
kumulatiivinen

BUDJETOITU  
erotus 

EDELLISVUOSI 
erotus

Matkailu- ja ravitsemis- 
kauppa -0,8 %

69,2 -3,2 -0,1

HELMIKUU 2019

 
 

BUDJETOITU 
erotus

52,3 11,1 3,3 2,2 0,5

-1,7 -1,4 -0,1 +0,09 -0,03

+0,4 -0,9 -0,03 +0,5 +0,005EDELLISVUOSI 
erotus

TOTEUTUNUT
kumulatiivinen 

vertailukelpoinen, M€
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TOP 3 

VAIHTOAUTOT  161,8

UUDET AUTOT  122,0

VARAOSAT 96,4

TOP 3 

VAAKUNA AAMIAISET  179,2

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA  171,2

BUFFA SEINÄJOKI, PRISMA  111,4

toimialaturnee

Aurinko sai ihmiset liikkeelle
Maran vuosi 2018 oli kaupallisesti ylivoimaisesti paras 
pitkään aikaan. Vuoden kokonaismyynti oli 22,7 miljoonaa 

euroa, joka on 5,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Majoitusmyynti kasvoi 7,8 prosenttia ja ravintolakaupan myynti 4,3 
prosenttia.

Myyntiä vauhdittivat erinomaisen asiakaspalvelun lisäksi muun 
muassa upeat terassikelit, Seinäjoen onnistunut tapahtumakesä 
ja Original Sokos Hotel Vaakunan kiinteistöuudistuksen valmistu-
minen. Erityisen ilahduttavaa on, että tulokset olivat näin hyvät, 
vaikka yli puolet Vaakunan huoneista oli uudistustöiden takia 
poissa käytöstä toukokuuhun asti.

Rosso ja Fafa’s saivat onnistuneen alun
Vuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin Rosson uudistuksella ja Fafa’sin 
avaamisella. Rosso oli tammikuun suljettuna uudistustöiden ajan. 
Uudistuksen yhteydessä Coffee House lopetettiin, sillä tila olisi 
jäänyt pieneksi kahvilabrändin uudelle konseptille.

Rosso ja Fafa’s loivat Seinäjoen tulevan Keskustorin kupee-
seen modernin ravintolamaailman, jossa ravintolat jakavat 
yhteisen tilan ilman väliseiniä. Rosson ilme uudistui osin vanhaa 
kalustoa hyödyntäen, ja Fafa’s toi kaupungin ravintolatarjontaan 
kiinnostavan itämaisen makumaailman.

Vinttikapsusta kahdeksas taivas
Original Sokos Hotel Lakeuden kahdeksannen kerroksen 
Vinttikapsu sai alkuvuoden aikana uuden ilmeen. Uudistuksessa 
käytiin läpi kaikki pinnat niin saunaosastolla kuin kokoustiloissa. 
Modernisoidun ilmeen lisäksi saunakabinetin myyntivaltti on 
maisema, joka avautuu upeasti Aalto-keskuksen ylle. Kannattaa 
suositella asiakkaille ja hyödyntää!

Kassajärjestelmä uudistuu syksyllä
Vuosi on maran investointien osalta hyvällä mallilla jo nyt, kun 
isoimmat verkostouudistukset urakoitiin heti alkuvuodesta. 
Seuraavaksi tarvitaankin työrauhaa uuden kassajärjestelmän 
käyttöönotolle.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön S-ryhmän kaikissa mara-
yksiköissä tämän ja ensi vuoden aikana. Eepeen vuoro on 
lokakuussa, mikä tarkoittaa, että valmistelut ovat jo alkaneet ja 
alkusyksystä alkavat koulutukset. Järjestelmää onkin odotettu 
jo pitkään, sillä sen ansiosta pystymme modernisoimaan monia 
toimintatapojamme ja pystymme reagoimaan paremmin esimer-
kiksi eri maksutapojen vastaanottamiseen.

Juhamatti Aronen

Takana vaihteleva vuosi

Autokaupan vuotta kuvaa parhaiten sana vaihteleva. 
Kevät oli erittäin onnistunut etenkin uusien autojen 

kaupassa. Ensirekisteröintejä tehtiin huhtikuussa jopa 
ennätysmäärä. Sen sijaan syyskaudella kuluttajiin iski 
epävarmuus. 

Lopputuloksena myynti oli 11 miljoonaa euroa eli 
3,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Uusien auto-
jen myynti oli selkeästi markkinakasvua parempaa, ja 
jälkimarkkinointi kasvatti myyntiään 4,4 prosenttia. Sen 
sijaan vaihtoautokaupan myynti ei vastannut odotuksia 
ja pieneni 9,8 prosenttia.

Uusien autojen kaupassa valtakunnallisen sukelluksen 
aiheuttivat syksyllä uuteen WLTP-päästömittaukseen 
siirtyminen ja siihen liittyvät autoverolain nopeat 
muutokset. Tämä jarrutti kuluttajien ostohaluja ja käänsi 
ensirekisteröinnit jyrkkään laskuun. Vastaavasti tammi-
elokuussa valtion romutuspalkkiokampanja kannusti 
kuluttajia uuden auton ostoon. 

Uusia askelia vaihtoautokauppaan
Tämän vuoden kehityskohteeksi Eepee on nimennyt 
vaihtoautokaupan. Kehitysohjelmassa hiotaan uuteen 
terään koko vaihtoautokaupan toimintamalli. Tarkoitus 
on myös monipuolistaa vaihtoautovalikoimaa: tuoda 
aktiivisesti ja tietoisesti tarjolle lisää vaihtoehtoja eri 
hintakategorioista ja autoluokista.

Työtä tukee myös kesäkuussa tehty kiinteistökauppa, 
jossa Jaskari Kiinteistöt Oy myi Ess Autotalon kiinteis-
tön Eepee-Kiinteistöt Oy:lle. Näin Eepee kykenee entistä 
paremmin kehittämään autokaupan liiketoimintaa. 
Mietinnässä onkin, miten Hankkijalta tulevaisuudessa 
vapautuva tila Hyllykalliolla hyödynnetään.

Merkkihuolto vahvistuu 
Citroenilla
Ess Autotalon merkkihuolto kasvaa Citroenilla touko-
kuun alkupuolella. Siitä tulee yhdeksäs automerkki Peu-
geotin, Fiatin, Jeepin, Alfa Romeon, Suzukin, Hyundain, 
Isuzun ja Chryslerin seuraan.

Uusi automerkki vahvistaa Ess Autotalon merkkihuol-
lon volyymia ja potentiaalista asiakaskuntaa. Citroen 
on luonteva lisä Ess Autotalon merkkihuoltoon, sillä sen 
tekniikka on sama kuin sisarmerkki Peugeotissa. Tuttua 
on myös sama maahantuoja.

Juhamatti Aronen

TOP 3 

LÄHI-ABC KRISTIINANKAUPUNKI  101,6

LÄHI-ABC ALAJÄRVI  100,1

ABC KAUHAJOKI  98,6

Lähi-ABC on löytänyt 
paikkansa

Limyn vuoden 2018 myynti oli 82,3 miljoonaa 
euroa, joka on 7,1 prosenttia edellisvuotta parempi. 

Ravintolakauppa kasvoi 2,9 prosenttia ja polttonestekauppa 1,4 
prosenttia. ABC-Marketien myynti puolestaan laski 3,0 prosenttia.

Kasvaneiden myyntien taustalla ovat palkitun ja kiitetyn asia-
kaspalvelun lisäksi Lähi-ABC-ketjun erinomainen vastaanotto, 
lämmin kesä, polttonesteiden kohonnut hintataso ja toimialalle 
uutena tuotteena siirtynyt polttoöljymyynti. Marketmyynnin 
laskua puolestaan selittävät vapautuneet kauppojen aukiolot.

Suurimman kehitysharppauksen vuoden aikana ottivat 
Lähi-ABC:t Ähtäri ja Kristiinankaupunki sekä Seinäjoen ABC. 
Ähtärissä asiakasvirtaa toivat erityisesti pandaturistit, Kristii-
nankaupungissa ja Seinäjoella valoisat uudistukset. Varsinkin 
ravintolakaupan myynnin kehitystä voidaan pitää hyvänä, kun 
otetaan huomioon isojen yksiköiden kevään kiinniolojaksot.

Polttonestekaupassa valtakunnallinen kilpailu oli tiukkaa. 
Eepee kasvatti volyymiään 1,4 prosenttia ja ABC-ketju 1,0 
prosenttia. Liikennepolttonesteissä valtakunnallinen kokonais-
volyymi kasvoi hieman edellisvuodesta. Bensiinin kysyntä laski 
koko maassa 0,8 prosenttia, kun taas dieselin kysyntä kasvoi 1,6 
prosenttia.

Kauhavalle uusia työpaikkoja
Limyn isoin rutistus tänä vuonna on Kauhavan kauppakeskuksen 
rakentaminen, joka tuo toimialalle 10–15 uutta työpaikkaa. 
Kauppakeskukseen rakennetaan kokonaan uusi Lähi-ABC ja 
S-market. Paalutus tontilla aloitettiin helmikuussa ja tavoitteena 
on, että kalustamaan päästään syksyllä ja avajaisiin ennen 
joulukauppaa.

Tällä aikataululla Kauhavan Lähi-ABC:sta tulee myös yksi 
tulevan Kassu-kassajärjestelmän ensimmäisistä yksiköistä koko 
S-ryhmässä, sillä vanhaa järjestelmää ei uudistuksen yhteydessä 
kannata enää ottaa käyttöön.

Seuraava kiinteistö uudistuu Lapualla
Tarkoitus on uudistaa täysin Lapuan Lähi-ABC:n ja S-marketin 
kiinteistö, jonka kiinteistötekniikka alkaa olla käyttöikänsä 
loppupäässä. Suunnittelu on parhaillaan meneillään ja erilaisia 
vaihtoehtoja tutkitaan ja mietitään.

Tavoitteena on, että suunnitelma on valmis kesään mennessä 
ja uudistustyöt jaksottuvat vuosille 2019–2020.

Juhamatti Aronen

TOP 3 

S-MARKET YLISTARO  106,7

S-MARKET NÄRPIÖ  104,9

S-MARKET KRISTIINANKAUPUNKI  104,3

Huippulukemat 
asiakastyytyväisyydestä
Marketkaupan vuosi oli jälleen edellisvuotta 

parempi. Eepeen kaupoissa kävi 14,5 miljoonaa 
asiakasta, mikä on 200 000 enemmän kuin edellis-

vuonna. Erityisen vilkkaasti kävi kesäkauppa eli osasimme 
varautua hyvin lämpimän kesän asiakasvirtaan.

Kaupat onnistuivat niin tulosluvuissa kuin asiakastyytyväi-
syydessä, jossa sijoitumme jälleen osuuskauppojen vertailussa 
ykköseksi. Myynnit koko toimialalla kasvoivat 3,6 prosenttia. 
Päivittäistavarakauppa kasvoi 3,3 prosenttia ja käyttötavara-
kauppa laski 0,5 prosenttia.

Uudet yksiköt ovat tuoneet kymmeniä uusia työpaikkoja ja 
sama tahti jatkuu tänä vuonna, kun rakenteilla olevat yksiköt 
valmistuvat. Myös vuoden 2019 myynteihin haemme kasvua 
erityisesti uusista myymälöistämme.

Prisman muodonmuutos alkaa
Hyllykallion Prisma uudistuu tämän vuoden aikana läpikotaisin. 
Työt aloitetaan alkukeväästä kauppakäytävältä, jossa S-Pankki 
muuttaa ensin Nordealta vapautuneisiin tiloihin. Sen jälkeen 
nykyisen S-Pankin ja neuvonnan alue järjestellään uudelleen ja 
siihen muuttaa Emotion. Tavoitteena on, että tältä osin kaikki 
olisi valmista kesään mennessä.

Prisman puolella näkyvin työ tehdään syksyn aikana. 
Tarkoitus on uudistaa koko myymälä. Ilme muuttuu S-ryhmän 
uusimman konseptin mukaiseksi. Tarkempi suunnitelma tästä 
vahvistuu kevään mittaan.

Sale Lapväärtti vahvistuu
Marketkaupan seuraava uudistuskohde on Sale Lapväärtti. 
Siellä erityisesti kiinteistö kaipaa huoltoa. Asiakkaille näkyvin 
muutos tulee olemaan uusi lattia. Samoin kattoa kunnostetaan 
ja seiniä eristetään. Työt aloitetaan maalis-huhtikuun taittees-
sa ja tavoitteena on, että kauppa palvelee uudistustöiden ajan 
normaalisti muutamaa sulkupäivää lukuun ottamatta. Uudistu-
nut myymälä valmistuu kevään aikana.

Työt Pajuluomalla ja  
Kauhavalla etenevät
Seinäjoen Pajuluoman uuden S-marketin uudistus etenee aika-
taulussa ja avajaisia juhlitaan 5. huhtikuuta. Samoin Kauhavalla 
S-marketin ja Lähi-ABC:n rakentamisessa on päästy hyvään 
vauhtiin ja uusia yksiköitä päästään kalustamaan syksyllä.

Jari Palo
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Marketpäällikkö Saana Luotola tulee muistamaan aina, mitä tapahtui 5.4.2019. 
Silloin avautui upouusi S-market Pajuluoma.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

S-market Pajuluoma 
valloittaa lähikauppana

Uudesta myymälästä 
tulee S-market Tanelin-
rannan peilikuva.

"Teknisiä asioita 
pystyy oppimaan, 
mutta aitoa 
palveluasennetta ei."
– Saana Luotola

S
aana Luotola aloitti Eepee-
uransa Alajärven S-marketissa 
yli 20 vuotta sitten. Esimieskou-
lutuksen kautta hän pääsi mar-
ketpäälliköksi ensin Lehtimäen 

S-marketiin ja pian sen jälkeen Jouppiin.
Siellä hän toimi päällikkönä edelliset kah-
deksan vuotta. 

Haikein mielin Joupin jättävä Saana to-
teaa, että aivan uuden marketin vetovastuu 
on mielenkiintoinen haaste, johon oli tar-
tuttava.

– Tärkein vaihe oli rekrytointi, halusin 
löytää juuri oikeat ihmiset työtiimiini, hän 
sanoo.

S-market Pajuluomaan haki töihin yli 
kaksisataa kiinnostunutta, joista työpaikan 
sai tusina. Saana valitsi haastatteluihin 
myyjiä, joilla oli ainakin vähän asiakaspal-
velukokemusta. Osa oli kokeneita eepeeläi-
siä, toiset muilta kaupan aloilta. 

–  Myös itse hakemus vaikutti, se kuinka 
paljon sen eteen oli nähty vaivaa, hän lisää.

Valinnassa painoi eniten se, millainen 
on henkilön palveluasenne. Saana halusi 
tiimiinsä iloisia ja asiakaspalveluhenkisiä 
myyjiä ja on tyytyväinen, että myös löysi 
sellaisia.

– Kaikkia teknisiä asioita pystyy op-
pimaan, mutta aitoa asennetta ei. Minul-
la synkkasi tosi hyvin kaikkien kanssa, 
olisin halunnut ottaa töihin useampiakin 
kuin nuo kaksitoista. Loppuvaiheessa kun 
piti valita kahden hyvän välillä, silloin 
työtaidot ratkaisivat, hän pohtii.

Saana pani merkille myös sen, että  
S-ryhmän ja Eepeen maine hyvänä työn-
antajana on huomattu. Moni hakijoista 
tiesi, että Eepee on varma työnantaja ja 
tarjoaa hyviä etenemismahdollisuuksia 
uralla.

Vetoapua Tanelinrannasta
Pajuluoman S-marketin marketpäällik-
kö on valmistautunut avaukseen Eepeen 
konttorilla ja käynyt sisarmarketissa tu-
tustumassa. Viime vuoden lopussa avattu 
S-market Tanelinranta on peilikuva Paju-
luomasta, joten siellä on ollut hyvä tutus-
tua tulevaan. 

– On ollut hienoa käydä Tanelinran-
nassa, nähdä miten hyvin uusi S-market 
palvelee asiakkaita. Minusta oli hyvä, että 
suunnittelussa ja toteutuksessa hyödyn-
nettiin jo kerran toimivaksi koettuja rat-
kaisuja.

S-market Pajuluoman rakennustyöt 
ovat edenneet aikataulussa, ja helmikuun 
loppupuolella oli kylmälaitteet asennet-
tu paikoilleen. Kun työntekijät aloittivat 
maaliskuun puolivälissä, olivat hyllyrivis-
töt odottamassa hyllytettäviä tuotteita.

– Ensin meillä oli kahden päivän avaus-
valmennuskoulutus, jolloin tutustumme 
toisiimme ja talon toimintatapoihin. En-
nen S-marketin avajaisia järjestimme kas-
sajärjestelmän koulutusta sitä tarvitseville 
naapurikaupoissa ja tietenkin laitoimme 
kaikki tavarat paikoilleen.

Saana kiittää S-market Tanelinrannan 
marketpäällikköä Tanja Salonsaarta, joka 
on auttanut monenlaisissa kysymyksissä. 
Myös ketjun ja Eepeen tuki on ollut arvo-
kasta, marketpäällikköä ei ole jätetty yksin 
missään asiassa.

Entä millainen huhtikuussa avautuvas-
ta S-market Pajuluomasta tulee?

– Nykyaikainen, avara ja valoisa, täy-
den palvelun lähikauppa alueen asukkail-
le. Sieltä saa kaiken tarpeellisen, pihalla 
on ABC-mittariasema ja sisällä pakettiau-
tomaatti. Jos pitäisi kuvata yhdellä sanal-
la, niin freesi, Saana sanoo. •
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Vastuullisuus alkaa 
mittarikentältä
Kun asiakas saapuu ABC-

asemalle, vastuullisuus 
vaikuttaa jo piha-alueella.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI  
KUVAT SAMU LEHTINEN

E
epeessä vastuullisuus on osa 
yrityskulttuuria, asioita teh-
dään ottaen aina huomioon ym-
päristönäkökulma. Esimerkiksi 
ABC-asemien mittarikenttien ja 

valotornien kaikki valot on vaihdettu le-
deihin. Valot kirkastuvat automaattisesti, 
kun joku tulee tankkaamaan autoa.

– Uusille asemille tulee aurinkopanee-
lit. Lisäämme myös sähköautojen lataus-
pisteitä, toimialapäällikkö Heli Back ker-
too.

Kotimaisesta lihasta ABC-ketju antoi 
asiakaslupauksen jo reilu kolme vuotta 
sitten. Kaikki ABC-ravintoloissa tarjolla 
oleva liha on kotimaista.

Eepeen kotikenttäetuna on, että Atrian 
Nurmon tehdas sijaitsee toimialueella. 
Näin merkittävä osa ravintoloiden ruuista 
on alueen tiloilla kasvanutta. Heli lisää, 

että Eepee suosii muutenkin paikallisia 
ruoantuottajia.

– Esimerkiksi perunat ostamme lähiti-
loilta, näin saamme ne tarjolle mahdolli-
simman tuoreena. Samoin meillä tarjotaan 
lähellä valmistettua leipää, muun muassa 
Pirjon Pakarin ja Lapuan Leivän leipo-
moista.

Hävikki ruotuun
Heli nostaa tärkeäksi vastuullisuuste-
kijäksi hävikin vähentämisen, jossa on 
johtamismallin avulla viimeisen vuoden 
aikana saavutettu hyviä tuloksia. Pääl-
likkö ja keittiön palveluvastaava tekevät 
yhteistyössä päivittäisen suunnitelman, 
jonka perusteella tilataan tarvittava määrä 
ruokaa.

– Seuraamme liikennemyymälöiden 
hävikkejä ja jos jollakin ylittyy hälytysra-

vastuullisuus

Hävikin vähentämiseen 
ABC Seinäjoella osallistuu 
koko tiimi. Palveluvastaava 
Sanna Kilpeläinen tekee 
päivittäin suunnitelman, 
jonka perusteella tilataan 
tarvittava määrä ruokaa.

"Valot kirkastuvat 
automaattisesti, 
kun joku tulee 
tankkaamaan autoa."
– Heli Back

Pauliina
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Oletko jo maistanut 
ABC-ravintolassa 
Atrian lehtipihviä?  
Se on ollut pitkään  
à la carte -tuotteiden 
myyntiykkönen. 

ja, siihen reagoidaan. Tällä tavoin hävikki on 
huomattavasti pienentynyt. 

– On kuitenkin muistettava, että hävikkiä 
ei voida kokonaan kitkeä. Ei ole hyvä, jos ruo-
ka loppuu kesken, hän lisää. 

Vastuullisuuteen kuuluu myös oikeanlai-
nen jätteiden kierrätys. Eepeessä ympäristö-
asiat ovatkin osa jokapäiväistä toimintaa ja 
kehitystyötä.

– Vastuullisuutta on myös se, että siirrym-
me sisäisessä viestinnässä digitaalisuuteen ja 
luovumme turhasta paperista.

Uudistunut à la carte
Helmikuun alussa uudistui ABC-liikenne-
myymälöiden à la carte. Pitkään myyntiyk-
kösenä ollut Atrian lehtipihvi ja monet muut 
hyväksi maistetut herkut saavat jatkaa listal-
la. Uutuutena on tarjolla Chef’s härkäjuusto-
burgeria.

– ABC-liikennemyymälöiden ravintoloissa 
käytetään aina sataprosenttisesti kotimaista 
lihaa kaikissa annoksissa. Sen lisäksi ABC:n 
à la cartelle, noutopöydälle ja ABC-Burgeril-
le on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton 
Avainlippu-merkki.

Heli on tyytyväinen Eepeen ABC-ravinto-
loiden valikoimaan, jossa on hyvin huomioi-
tu myös erilaisia ruokavalioita noudattavat, 
kuten fleksaajat. Kasvisruokaa suosiville on 
tarjolla monipuolinen salaattipöytä, johon 
voi tilata lämpimänä lisukkeena soijapihvejä, 
vuohenjuustoviipaleita tai broilerinfileitä.

– Minulle ABC:n noutopöytä tai salaatti-
pöytä lisukkeineen on sopiva lounas työpäi-
vään. Kevyt, mutta pitää hyvin nälän loitolla, 
Heli lisää. •

Kati Haaralalla, Elina Vasikka-
niemellä, Henna Strömillä, Taru 
Sallilla, Ville Lampisella ja muilla 
Lähi-ABC Ähtärin työntekijöillä on 
koko ketjun paras peukku.

ajankohtaista

Asiakastyytyväisyys 
hyvällä tasolla
Eepeen kymmenen ABC-asemaa menes-
tyivät viimeisimmässä S-ryhmän asia-
kastyytyväisyystutkimuksessa mainiosti. 
Toimialapäällikkö Heli Back kertoo, että 
yhdeksän ABC-asemaa sijoittui keskiar-
von yläpuolelle. 

– Ja se kymmeneskin jäi vain 0,01 
pistettä alle keskiarvon. Eepeen 
kokonaistulos oli pronssia.

Heli arvelee, että Eepeen hyvään 
menestykseen on vaikuttanut pitkä-
jänteinen työ Peukutettava palvelu 
-toimintatavan läpiviennissä. Vuodesta 
2014 lähtien hiottu palvelukonsepti 
on jokaisen liikennemyymälätyönte-
kijän sisäistämä tapa toimia. Se luo 
yhtenäistä kuvaa ABC-asemista.

– Peukutettava palvelukokemus 
jokaisessa asiakaskohtaamisessa on 
ABC-ketjun keskeinen tavoite, josta 
muistutamme jokaisessa koulutuksessa 
ja palaverissa. Sijoittuminen TOP3:een 
kertoo, että olemme onnistuneet.

L
ähi-ABC Ähtäri nappasi vuonna 2018 
koko ABC-ketjun parhaan yksikön 
palkinnon Peukutettava palvelu -ka-
tegoriassa. Liikennemyymäläpäällik-

kö Taru Salli kertoo, että ykkössija tuli mää-
rätietoisella työllä ja oikealla asenteella.

– Pistimme kuntoon ketjun määrittele-
mät toimintamallit palvelussa, satsasimme 
asiakaspalveluun ja suosittelimme lisäos-
toksia aina kun se sopi tilanteeseen, Taru 
listaa menestystekijöitä.

Ähtäri on aina menestynyt hyvin asia-
kastyytyväisyystutkimuksissa. Peukutetta-
va palvelu -kisan voitto oli Tarun tiimille 
motivoiva tunnustus. Samalla se laittoi ri-
man entistä korkeammalle.

– Nyt meillä ei ole varaa muuhun kuin par-
haaseen palveluun. Emme voi antaa asiakkai-
demme pettyä missään vaiheessa. Ei edes ves-
sassa, niidenkin on oltava huippukunnossa, 
Taru toteaa hymyillen.

Lähi-ABC Ähtäri 
peukuttaa parhaiten
Maistuiko ruoka? Saisiko olla jälkiruoaksi pandaleivos? 
Pienillä teoilla hymyn kera voi saada aikaan isoja 
palvelukokemuksia.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN, LÄHI-ABC ÄHTÄRIN FACEBOOK

Matkailu rytmittää 
Lähi-ABC Ähtäri poikkeaa Eepeen 
muista liikenneasemista siinä, että se 
pyörii tiiviisti matkailijoiden virrassa. 
Vuoden ensimmäinen sesonki alkoi hiih-
tolomasta, vilkkain karuselli käy koulu-
laisten kesälomien aikaan. 

Viime vuonna Lähi-ABC Ähtäri sai 
uutta vipinää pandaturisteista. Taru odot-
taa mielenkiinnolla, kuinka pandat liikut-
tavat tulevana kesänä.

Peukutettavan palvelun huippuosaaji-
en ote näkyy mukavasti myös Lähi-ABC 
Ähtärin Facebook-ryhmässä. Siellä ”pu-
huvat” aidot ihmiset sopivalla huumoril-
la maustettuna.

– Meillä on oma Face-porukka, jota 
vetää kakkoseni Minja Tuohimäki, Taru 
kertoo. •

Kati

Elina

Henna

Taru

Ville
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JUHLA- 
HUMUSSA

”Olen saanut mieluisan tehtävän lausua työnan-
tajallemme yhteiset kiitokset kunnia- ja ansio-
merkkien saaneiden puolesta.

Oma tarinani Eepeessä sai alkunsa lähes 20 
vuotta sitten huhtikuisena maanantaiaamuna, 
kun astuin ensimmäisen kerran kotikuntani 
S-marketiin kesätyöntekijänä. Sillä samalla 
taipaleella olen edelleen.

Meistä jokaisella on oma tarinamme. Yhtei-
sesti nämä tarinat kuvaavat sitoutumista työnan-
tajaan, joka mahdollistaa meille mielenkiintoisia, 
haastavia ja palkitsevia työpäiviä.  Tarinamme 
kertovat omistautumisesta työtehtäviin sekä ai-
dosta halusta ja palosta ihmisten palvelemiseen.

Eepeessä yksilöä arvostetaan ja kannustetaan 
eteenpäin. Innostetaan entistä parempiin suori-
tuksiin ja toinen toistaan kirkkaampiin kasvuta-
rinoihin, niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Haluan kiittää meidän kaikkien eepeeläis-
ten puolesta työnantajaamme siitä, että meistä 
pidetään hyvää huolta ja että meitä arvostetaan. 
Kannamme merkkejämme ylpeinä, mutta nöy-
ryydellä.”

Mukavaa ja iloista yhdessäoloa kaikille,

Teea Takala, marketpäällikkö, S-market Kivistö

Kiitokset

Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali kultaristein 
Jussi Järvinen, ryhmäpäällikkö
Merja Kivioja, hotellipäällikkö 
Anita Peräkorpi, marketpäällikkö 
Teea Takala, marketpäällikkö 
 
Suomen Valkoisen Ruusun 
I luokan mitali 
Ari Kuja-Kyyny, palvelupäällikkö  

Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
Maarit Aho, asiakasomistajaneuvoja 
Nina Haapamäki, palveluvastaava 
Gun-May Lassander, myyjä 

Eepeen 25-vuotistyöansiomerkki
Juha Janhunen, Kirsi Luotonen ja 
Annevi Nyman 

Eepee onnittelee kunnia- ja ansio-
merkkien saajia.

Eepeen henkilökunta seuralaisineen vietti 
perinteistä vuosijuhlaa 26. tammikuuta Original 
Sokos Hotel Lakeudessa. Musiikista vastasi 
legendaarinen Pauli Hanhiniemen Retkue.

Kunniamerkkejä eepeeläisille ”Arvokkaat eepeeläiset, toimitusjohtaja Kimmo, hal-

litus, johtoryhmä, tilintarkastajat, hallintoneu-

voston jäsenet, toimialajohtajat, edustajisto ja 

Eepeen arvokas henkilökunta, on tullut aika luovuttaa 

tehtävämme uusille innokkaille ja aktiivisille jatkajille 

meidän omassa Eepeen hallintoneuvostossamme.

Olemme saaneet olla Eepeen hallinnossa pitkän 

rupeaman. Tuona aikana olemme saaneet tutustua kah-

teen toimitusjohtajaan: Kalle Lähdesmäkeen ja Kimmo 

Simbergiin. Olemme saaneet tutustua myös kolmeen 

hallintoneuvoston puheenjohtajaan: Heikki Taimiin 

Kauhajoelta, Hanna Valtariin Seinäjoelta ja Elina Vara-

mäkeen Seinäjoelta.

Teidän kanssanne, Kimmo ja Elina, on ollut helppo 

toimia, ja samaa voi sanoa hallintoneuvoston, hallituksen 

ja toimialajohtajien jäsenistä. Olemme saaneet Eepeessä 

olomme aikana avata monia ovia ja osallistua yhteisiin 

mukaansatempaaviin tapahtumiin hyvässä seurassa.

Kokouksissa olemme päässeet aina yhteiseen pää-

määräämme uudistamalla jatkuvasti toimintaamme hy-

vässä yhteishengessä. Meille kaikille on tärkeää Eepeen 

toiminnan tarkoitus, visio ja arvot, ja haluamme niitä 

ylläpitää jatkossakin.

Kiitos teille, hyvät ystävät. Toivomme loistavaa me-

nestystä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupalle ja jokaiselle 

eepeeläiselle erikseen myös tästä eteenpäin.

Sirkku, Merja, Lasse ja Sirkka

Sirkku Harju: koulusihteeri Peräseinäjoelta, 
hallintoneuvostossa yli 20 vuotta.

Merja Sinkkonen: emäntä Ilmajoelta, 
hallintoneuvostossa 12 vuotta, sitä ennen 
Ilmajoen Osuuskaupan hallinnossa (kunnes 
Osuuskauppa liittyi Eepeeseen), ennen 
hallintoneuvostotyöskentelyä myös 
edustajistossa.

Lasse Hautala: kansanedustaja Kauhajoelta, 
hallintoneuvostossa 15 vuotta. 

Sirkka Pakkala: maanviljelijä Jalasjärveltä, 
hallintoneuvostossa yli 20 vuotta, toiminut 
pitkään myös asiakastoimikunnan 
puheenjohtajana, maataloustoimikunnassa 
ja edustajistossa. Ollut myös osuuskaupassa 
töissä nuorempana 15 vuotta.

”Olemme saaneet 
avata monia ovia”
Vuoden 2018 lopussa Eepeen hallintoneuvostosta jäi pois neljä 
pitkäaikaista jäsentä: koulusihteeri Sirkku Harju, emäntä Merja Sinkkonen, 
kansanedustaja Lasse Hautala ja maanviljelijä Sirkka Pakkala. Nelikko 
kiittää lämpimästi vuosistaan Eepeen toiminnan kehittämisen parissa.

Eepeen 
hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu 21 
jäsentä, joista 19 valitsee edusta-
jisto. Lisäksi valitaan kaksi osuus-
kaupan henkilöstön edustajaa, 
joista toinen on esimies ja toinen 
työntekijä. Henkilöstön edustajil-
le valitaan myös henkilökohtaiset 
varamiehet. 

Hallintoneuvoston toimikausi 
on kolme kalenterivuotta ja jäse-
nistä on vuosittain erovuorossa 
noin kolmasosa.

Edustajiston valitsemien 
jäsenten on oltava osuuskau-
pan jäseniä. Hallintoneuvoston 
jäsenillä on oltava riittävä 
määrä liiketaloudellisten asioiden 
tuntemusta ja heidän kuuluu olla 
sitoutuneita eepeeläisiä.

Sirkka

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

Rengaskyselyt sähköpostilla 
vesa.nummijarvi@sok.fi

KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

KESÄ-
RENKAAT

EDULLISEEN
HENKILÖKUNTA-

HINTAAN

Määräaikais-
katsastus

25€
Sis. pakokaasutestit
(kevyet ajoneuvot

alle 3500 kg)

KATSASTUS HENKILÖKUNTAHINTAAN

KATSASTUS
LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio) 

S-Etuhuolto ma-pe 8-17, la 10-14 • Puh. 010 764 9040 || Automyynti ma-pe 8-18, la 10-15 • Puh. 010 764 9000 
Ess Katsastus ma-pe 9-17 • Puh. 010 764 9100 (puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
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