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pääkirjoitus
Syyskuussa S-mobiili
päivittyy versioon 2.0, joka
tulee olemaan täysin uusi
nykyiseen verrattuna.

Seurattavaa riittää
somessa ja mobiilissa
Kesälehtemme täyttyi jälleen ihanista eepeeläisten arkeen liittyvistä
tarinoista. Suosittelen lukemaan kannesta kanteen. Lehtemme lisäksi
kannattaa seurata Eepeen eri Facebook- ja Instagram -sivuja, jotka
löytyvät kootusti osoitteesta vuosikatsaus.eepee.fi.
Samalla sivustolla on nykyaikaisen visuaalisesti kerrottu Eepeen
viime vuosi, jota täydennetään säännöllisesti ajankohtaista-osiossa
julkaistavilla blogiteksteillä. Sivuston avulla on kenen tahansa kätevä
myös esitellä Eepeetä eri näkökulmista.
Eepeen sosiaalisen median julkaisuja sopii aina myös peukuttaa ja
mahdollisimman usein jakaa. Näin saamme kasvatettua
näkyvyyttämme Facebookissa ja Instagramissa
ja julkaisumme näkyvät automaattisesti
useammalle.

Eepeen
luottamushenkilöt
Kaupan ala:
Anneli Rintamäki, 010 764 6307
pääluottamusmies
Timo Kottari, 010 764 6314
varaluottamusmies

Marava-ala:
Markku Tulisalo, 010 7648 108
pääluottamusmies
Päivi Pulli, 010 764 8022
varaluottamusmies

Kaupan esimiehet:
Tero Piirto, 010 764 6871
pääluottamusmies
Kristiina Kontola, 010 764 6580
varaluottamusmies

Autokauppa

e-palat

Etsi tietoa ja
kysy tietosuojasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui
voimaan 25. toukokuuta. Eepeelle on avattu
tietosuojayhteydenottoja varten oma
postilaatikko eepee.tietosuoja@sok.fi, jossa voi
esittää tietosuojaan liittyviä kysymyksiä sekä
laittaa ajatuksia tai havaintoja mistä tahansa
tietosuojaan liittyvästä.
Asiakkaiden tietopyynnöt tulee kuitenkin
ohjata ensisijaisesti S-ryhmän yhteisen
verkkolomakkeen kautta, joka löytyy osoitteesta
www.s-ryhma.fi/tietosuoja. Samassa osoitteessa
on myös linkitykset Eepeen S-kanavan
tietosuojaosioon, josta löytyy muun muassa
osuuskauppakohtaista tietosuojainformaatiota
keskeisistä omista asiakasrekistereistämme.

Heikki Kallio, 0400 865 819
pääluottamusmies

Tietosuoja S-ryhmässä

Hiusala:

ja ainoastaan ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.
Kaikki tietojen käsittely on meillä tietosuojaasetuksen edellyttämällä tavalla dokumentoitua.

Tiina Parjanen, 010 764 6308
pääluottamusmies

1. Käsittelemme henkilötietoja aina vastuullisesti

2. Käsittelemme S-ryhmässä henkilötietoja muun

Myös S-mobiilia kannattaa kesän aikana
seurata ahkerasti. S-mobiilissa erityisen
suosittuja ovat olleet Kauppatorin
Aallon kupongit. Toukokuussa S-ryhmän
mobiiliapit täydentyivät ABC-mobiililla, jonka
tankkausominaisuus toimii kaikkien pankkien
maksuominaisuuskorteilla. Myöhemmin tänä
vuonna tulee omia mobiiliappeja muillekin
ketjuille, ja syyskuussa S-mobiili päivittyy
versioon 2.0, joka tulee olemaan täysin uusi
nykyiseen verrattuna.

Kiitokset
Arja Palomäki

kiittää muistamisista
jäädessään ansaituille
oloneuvoksettaren päiville.

muassa Bonuksen maksuun, osuuskauppojen
jäsenhallinnon hoitamiseen, sähköisen kassakuitin
kaltaisten palvelujen tuottamiseen, markkinoinnin ja
viestinnän kohdentamiseen, S-ryhmän liiketoiminnan
kehittämiseen sekä työsuhteiden hoitamiseen.

3. Omat S-ryhmän asiakasomistaja- ja
asiakasrekisteriin kirjatut tietosi voit tarkistaa
kätevimmin Omalla S-kanavallasi
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä S-ryhmässä:
www.s-ryhmä.fi/tietosuoja

Ulpu Ruokapirssi
Kauppatorin Aallossa

U

lpu on parkkeerannut Seinäjoen Kauppatorille ja tarjoilee burgereita, salaatteja ja makeaa kropsua terassivieraille. Grilli-illat ovat
tänäkin kesänä ohjelmistossa, ja live-musiikkia kuullaan myös.
Tapahtumakesän uusi aluevaltaus Ulpulle tulee olemaan Törnävänsaari
ja Provinssin 40-vuotisjuhlafestarit. Ulpu Ruokapirssi pääsee osaksi Provinssin värikästä street food -aluetta ja täydentää sitä eteläpohjalaisella
katuruualla. Seuraa Ulpua ja Kauppatorin Aaltoa somessa (Facebook ja
Instagram) ja muista hyödyntää S-mobiilikupongit.
Kaunista grillauskesää
Ulpun puolesta toivottaen,
Elina Mäki-Opas

Sometellaan,

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Eepeen
IPA-palkitut
KEVÄT 2018

IPA 1
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan henkilöstölehti 2/2018

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
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Liisa Koivisto
Torikeskus/
Ravintolamaailma,
Seinäjoki

IPA on
valtakunnallinen
tunnustus, jossa
palkitaan Hesburgeri
n
Iloisen Palvelun
Ammattilaisia.

Ronja Perälä
Torikeskus/
Ravintolamaailma,
Seinäjoki

Pirita Niemenmaa
ABC Seinäjoki

Milla Kuoras
ABC Seinäjoki

Teija Saarimäki
Torikeskus, Seinäjoki

IPA 2

Elina Varamäki
Pellervon valtuuskuntaan

Suvi Vaismaa
revenue manageriksi

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
hallintoneuvoston puheenjohtaja,
vararehtori Elina Varamäki on
valittu kaupan alan edustajaksi
Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskuntaan. Pellervo
edistää osuustoimintaa
yrittämismallina ja vaikuttaa
yrittämisen lainsäädäntötyöhön sekä talous- ja elinkeinopolitiikkaan. Jäseniä Pellervossa on kaikkiaan 29.

Eepeen hotellien revenue manageriksi on valittu Suvi
Vaismaa. Suvi on työskennellyt pitkään Eepeen hotellien vastaanotossa, mikä luonnollisesti helpottaa uuteen
tehtävään siirtymistä.
Suvi on Eepeen ja koko Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen revenue manager. Hän vastaa Eepeen hotellien
hinnoittelusta ja kapasiteetin hallinnasta sekä niitä
varten luodun uuden toimintamallin käyttöönotosta.
Syksyyn mennessä käyttöön otettava uusi ohjelmisto
luo huoneille joka päivä eri hinnat kysynnän mukaan.
Järjestelmä ennustaa tulevaa muun muassa takavuosien
kysynnän, tapahtumien ja tehtyjen varausten perusteella.
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Ajankohtaista
Heidi Lampimäki kehuu
erityisesti lihaosaston
laajentuneita valikoimia.

Kivijalka pistää
marketit huippukuntoon
Eepeen marketit uudistuvat yksi kerrallaan,
kun Kivijalka-projekti tekee niille pieniä ja
isoja ihmeitä. TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Virpi Lahtinen opastaa kesätyöntekijä Essi Katajamäkeä
tarkastamaan oluthyllyn saldot.

Juha Turpeinen ja Pete Hytönen pistivät hyllyt
uuteen järjestykseen asiakkaita häiritsemättä.

Lehtimäen S-market uudistui

kesäsesonkiin
Uudistus toi lisätilaa
juustoille, heville ja
kausituotteille.
TEKSTI TIINA RANTAKOSKI
KUVAT SAMU LEHTINEN
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L

ehtimäen S-marketin asiakasmäärä tuplaantuu kesällä, kun mökkiasukkaat kurvaavat Ähtärinjärven ja Kätkänjärven
rannoille kaupan kautta.
– Hienoa, että saimme marketin uusittua sesonkia varten. Nyt on grillimakkarat ja
oluetkin kätevästi samalla käytävällä, marketpäällikkö Virpi Lahtinen iloitsee.
Lahtisen luotsaama kuusihenkinen tiimi
haluaa palvella asiakkaita mahdollisimman
henkilökohtaisesti, ja usein myyntiin otetaan
asiakkaiden toivomia tuotteita. Uudistuksessa valikoima käytiin tarkasti läpi ja useita vähän myytyjä tuotteita pudotettiin pois.
– Näin saadaan paremmin tilaa asiakkai-

den toiveille ja kausituotteille, ja sitä myöten
valikoimaa entistä paremmaksi.

Ryhmäpäällikkö Jussi Järvinen kertoo, että marketien toimintaa
uudistava Kivijalka-projekti on saanut hyvän alun. Muutamia
yksiköitä on jo valmiina tai parhaillaan työn alla. Lisäksi muiden
yksiköiden kartoitusvaihe on aikataulutettu.
Marketien henkilökunta on innostunut uudistushaasteesta.
– Minulta kysellään jatkuvasti, että koska on meidän marketin
vuoro. Henkilökunta on huomannut edut: työaikaa ei mene enää
turhaan tavaroiden siirtelyyn, vaan se vapautuu asiakaspalveluun.
Järvinen yhdessä muiden ryhmäpäälliköiden kanssa tekee
marketien alkukartoitukset sekä hoitaa käytännön järjestelyt ja
koulutuksen. Ryhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski suunnittelee myymäläpohja- ja esillepanoryhmämuutokset ja markkinointipäällikkö Kimmo Mylläri vastaa valikoimista.

Päivitys lisää tehoja
S-market Lehtimäen vakiasiakas Aulikki Tynjälä
ihastelee erityisesti uutta suurempaa juustohyllyä.
– Nyt juustot ovat kaikki selkeästi esillä ja valikoimat selvästikin suuremmat. Löydän niistä varmasti uusia erilaisia juustoja ostettavaksi, hän iloitsee.

Löydettävyys parani

Suunnitelmat
menekin mukaan

Heidi Lampimäki kertoo olevansa ensimmäistä kertaa ostoksilla uudistetussa S-market Lehtimäessä. Hän kehuu erityisesti lihaosastoa, joka on suurentunut ja valikoimat
laajentuneet.
– Minulla ei ole ollut moitittavaa entisessäkään mallissa, mutta kyllähän nyt on hienosti kaikki esillä. Ennen uudistusta oli tilanteita, että en löytänyt sitä lihaa, mitä olisin
halunnut. Nyt kaikkea tarvitsemaani näyttää
olevan valikoimissa.

Uudistuksessa tehtiin tarkat suunnitelmat menekin
mukaan. Lisätilaa järjestettiin muun muassa jauhoille,
kekseille, korpuille sekä kissan- ja koiranruuille.
– Kahden uuden kylmätiskin avulla saimme lisätilaa
juustoille ja heville, Virpi lisää.
Muutosten suunnittelu alkoi vuodenvaihteessa ja
käytännön työt tehtiin huhtikuussa. Muutosryhmää vetänyt Pete Hytönen pitää tärkeänä, että järjestelyt sujuvat asiakkaita häiritsemättä.
– Työt tehtiin hylly kerrallaan. Ylimääräiset tavarat
vietiin heti varastoon, jotta käytävät eivät tukkeutuneet. •

Kivijalka-projekti on Eepeen oma toimintatapa, jolla päivitetään
kaupan sisältö nykyajan vaatimusten tasolle. Valikoiman uudistumisen ohella se tuo tilankäyttöön selkeyttä ja työskentelyyn
tehoa.
Joissakin marketeissa, kuten esimerkiksi S-market Lehtimäellä,
uudistus vaati isomman urakan ja ulkopuolista lisätyövoimaa.
Toisissa taas riittää pienimuotoisempi järjestely oman väen
voimin.
– Kaikissa marketeissa käydään tuotevalikoimat läpi miettien
sopivat hyllyihin sijoitettavat määrät ja tuoteryhmien paikat.
Tähän liittyy myös henkilöstön koulutus, osaamisen on oltava
kunnossa kaikilla, Järvinen toteaa.
Taustalla vaikuttaa myös tilausjärjestelmää koskeva uudistus.
Vuonna 2019 tilaukset tapahtuvat myymälän senhetkisten
saldomäärien perusteella, mikä vaatii entistä tarkempaa tietoa
tuotteiden todellisesta menekistä.
Eepeen 27 S-marketista ovat juhannukseen mennessä valmiina
Kristiinankaupunki, Lehtimäki ja Peräseinäjoki. Loppuvuoden
aikana tulevat valmiiksi ainakin Jalasjärvi, Kuortane, Alahärmä ja
Ylihärmä. Lisäksi kartoitus tehdään useisiin muihin yksiköihin.
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tiimi

Ole ylpeä siitä,

minkä teit
Joanna
Kati

Eeva-Maria
Jasmin
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Seinäjoen hotellien Original coachit pitävät yllä työilmapiiriä,
jossa on lupa nauraa, itkeä, avautua ja purkaa ärsytystä.
Takahuoneen hyvä henki tarttuu hetkessä asiakkaisiin.
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

P

ääcoach,
hotellivastaanottojen
vuoropäällikkö Eeva-Maria Autio soittaa ukulelea ja laulaa saunalaulua Lakeuden saunasertifikaatin luovutustilaisuudessa. Ravintola
Karman ja Kauppatorin Aallon tarjoilija
Joanna Vihervaara istuu järjestyksenvalvonnan täydennyskurssilla. Kerroshoitaja Jasmin Lahti viimeistelee aamulla
luovutettuja huoneita uusille asiakkaille.
Wilson Pubin ja Lakeus Matadorin vuoropäällikkö Kati Rantonen pyöräilee helteessä iltapäivävuoroon.
Original Sokos Hotel Lakeuden ja
Vaakunan coach-tiimillä on meneillään
tavallisen toimiva keskiviikkopäivä. Jokainen taholtaan ehtii kuitenkin istahtaa
hetkeksi Aallon terassille keskustelemaan siitä, mitä tarkoittaa hyvä palvelu.
– Tekoja, joista asiakas yllättyy. Osuvia sanoja ja sitä, että meillä on puhuva
henkilökunta, ei vain asiakaspalvelutehtävissä vaan kaikissa muissakin töissä,
luonnehtii Eeva-Maria.
– Puhumisen lisäksi kuuntelemista.
Meillä esimerkiksi yksi kerroshuoltaja toi
siskonsa kutomat villasukat asiakkaalle,
joka ohimennen mainitsi kotiin unohtuneista sukista, jatkaa Jasmin.
– Takahuoneen fiilis tarttuu aina myös
asiakkaisiin, ja tilannetaju on kaiken perusta. Jos asiakas tulee uudestaan siksi,
että meillä on huumorintajuinen henkilökunta, niin onhan silloin onnistuttu,
täydentää Kati.
Kun tiimit toimivat tällä asenteella,
ei ole ihme, että Lakeus sijoittui alkuvuodesta neljännen kerran peräkkäin

Suomen ykköseksi Assi-asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Lisäksi Vaakuna otti
paikkansa kärkikymmeniköstä, vaikka
puolet hotellista oli suljettuna uudistustöiden vuoksi.
Nyt kun Vaakunan uudistus on kokonaan valmis, coachit uskovat vahvaan
nousuun.
– Ensi vuonna meillä on ykkönen ja
kakkonen, Eeva-Maria hymyilee.

Coach-tiimi kannustaa välittämään
Seinäjoen Original coach -kehittäjiksi on
valittu yksi tai kaksi edustajaa kaikista
Lakeuden ja Vaakunan hotellien ja ravintoloiden työtiimeistä. Eeva-Marian,
Joannan, Jasminin ja Katin lisäksi tiimiin
kuuluvat Sonja Hyrkäs Vaakunan ja Lakeuden vastaanotosta, Jussi Määttänen
Karmasta, Mira Airaksela Talriikista sekä
Jonna Virta ja Johanna Hakala Amarillosta.
Heidän tehtävänsä on luoda ympärilleen hyvää työilmapiiriä ja porukkahenkeä, Original-ketjun arvojen mukaisesti
tietenkin.
– Virallisesti sanottuna tehtävämme
on pitää huolta, että Original-ketjun arvomaailma toteutuu kaikissa työtiimeissämme. Eli olemme aidosti sitä, mitä
olemme, kehitämme, kehitymme, otamme vastuuta, pidämme huolta ja välitämme toisistamme ja asiakkaista sekä toimimme ihmiseltä ihmiselle, Eeva-Maria
listaa.
– Pyrimme siis luomaan henkeä, jossa
jokainen tsemppaa ja ihan konkreettisesti
myös auttaa töissä toisiaan, jatkaa Jasmin.
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Jonna
Original coach -tiimi
vuoropäällikkö Eeva-Maria Autio,
Original Sokos Hotel Lakeus
ja Vaakuna (pääcoach)
tarjoilija Joanna Vihervaara,
Ravintola Karma ja Kauppatorin Aalto
kerroshoitaja Jasmin Lahti,
Original Sokos Hotel Lakeus
vuoropäällikkö Kati Rantonen,
Wilson Pub ja Lakeus Matador
vastaanottovirkailija Sonja Hyrkäs,
Original Sokos Hotel Lakeus ja Vaakuna
vuoropäällikkö ja baarimikko
Jussi Määttänen, Ravintola Karma

Jussi
Sonja

vuoropäällikkö Mira Airaksela,
Talriikki
tarjoilija Jonna Virta, Amarillo
tarjoilija Johanna Hakala, Amarillo

Teamsin
käyttöönotto
etenee
Eepee ottaa Teamsia käyttöön
vaiheittain. Huhtikuussa
pidettiin koulutukset kaikilla
toimialoilla.
TEKSTI TUULA RAJALA KUVAT SAMU LEHTINEN

Teamsistä tulee tehokas toimialojen
ja toimipaikkojen sisäinen viestintäväline, jonka kautta myös henkilökunnan mahdollisuus viestiä toimipaikassaan paranee. Tavoitteena on
saada toimipaikkakohtaiset Teamsit
käyttöön vuoden loppuun mennessä.
Huhtikuussa järjestettiin kaikkien toimialojen esimiehille kolmen
tunnin koulutus. Tämän jälkeen esimiehet jatkoivat kouluttamista omilla toimialoillaan. Autokauppa miettii
vielä, riittäisikö heille Workplace sisäiseen viestintään.
Marketkaupassa ryhmäpäällikkö
Jukka Matikainen ja marketpäällikkö Mikael Luotola kouluttivat kaikki työntekijät touko-kesäkuussa, ja
Teams otettiin yksiköissä käyttöön
kesäkuun puolivälissä.
Samoin Limy-toimialalla koulutukset jaettiin liikennemyymäläpäällikkö Tina Vainionpään ja toimialapäällikkö Heli Backin kesken
touko-kesäkuulle.

– Kaikille yksiköille on nyt perustettu omat tiimit, joihin kuuluu koko
henkilökunta. Viestinnän sisällön rakentaa jokainen työyhteisö omannäköisekseen, Back kertoo.
Marassa johtoryhmä sai Teamsin
käyttöönsä vuoden 2017 loppupuolella. Esimiesten koulutus pidettiin
tammikuussa, jonka jälkeen on tasaisesti järjestetty yksikkökoulutuksia
ravintolapäällikkö Joonas Uiton ja
ICT-asiantuntija Tommi Veistolan vetäminä. Tavoitteena on saada kaikki
yksiköt Teamsiin vuoden 2018 loppuun mennessä.
– Yksiköt etsivät jatkuvasti heille
parhaiten sopivia viestintämuotoja
uutta oppien ja uusia viestinnän työvälineitä hyödyntäen. On hienoa, että
Eepeessä hyödynnetään digitaaliset
työvälineet, jotka helpottavat työntekoa ja ajassa mukana pysymistä,
maran toimialapäällikkö Elina MäkiOpas toteaa.

Mitä mieltä Teamsista?
Ilmianna työkaverin hyvä teko
Coachien tehtävänä on pitää yllä hyvää yhteishenkeä
myös yli toimipaikkarajojen. Vaakunassa ja Lakeudessa on jo yhteinen respatiimi. Samoin ravintolat tekevät
paljon yhteistyötä.
– Ei oikeastaan pitäisi olla toimipaikkarajoja, kun
olemme kaikki tässä yhdessä ryppäässä. Paljon teemme
asioita yhdessä jo nyt, mutta enemmänkin voisi tehdä,
sanoo Joanna.
Coachien mielestä ennen kaikkea onnistumisista pitäisi pitää suurempaa ääntä.
– Me olemme loistavia, siitä ei ole epäilystä. Teemme joka päivä hyviä tekoja niin toisillemme kuin asiakkaille. Mutta emme osaa nostaa niitä esiin ja olla niistä
ylpeitä, Eeva-Maria sanoo.
Hän toivookin, että kaikki ”sankariteot” tulisivat hänen korviinsa. Hän kerää teot yhteen ja lähettää parhaat
aina kuukausittain valtakunnallisen Original-ketjun
tietoon. Kerran vuodessa paras teko palkitaan rahapalkinnolla.
– Esimerkiksi viime vuonna parhaana tekona palkittiin tarjoilija Original Sokos Hotel Presidentin Bistro
Manusta, joka käänsi erään 40-vuotispäiväänsä viettävän asiakkaan elämän suunnan. Hän onnistui sanomaan oikeat sanat miehelle, jota kukaan ei ollut muistanut merkkipäivänä. Tämä kantoi niin pitkälle, että
tarjoilija sai myöhemmin kiitospuhelun asiakkaan läheiseltä, Eeva-Maria kertoo. •
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Marjut Lamminmäki,

Sonja Hyrkäs,

Ess Autotalon autosihteeri

hotellivastaanoton työntekijä
Original Sokos Hotel Lakeudessa
ja Vaakunassa

Mira

Pasi Koivumäki,

Johanna

S-market Ilmajoen
marketpäällikkö

Tämä on loistava juttu. Teams
tulee mullistamaan tiedonkulun. Aion hyödyntää S-market
Lehtisen marketpäällikkö Mikael Luotolan tekemän hyvän
mallin Teamsin rakenteesta ja
käytöstä. Odotan, että koko
henkilöstön välinen tiedonkulku lisääntyy ja paranee.

Teams tuntuu hyödylliseltä,
kunhan opimme käyttämään sitä.
Aion käyttää sitä samoin kuin
tähän asti on hotellien WhatsAppryhmää käytetty eli respaporukan
väliseen viestintään.
Odotan, että Teamsin kanssa
on helpompi olla ajan tasalla
kaikkia koskevista asioista. Teen
molemmissa hotelleissa töitä, ja
Teamsistä näen kätevästi, mitä
akuuttia työvuoroni hotellissa on
menossa.

Teams tuntuu erittäin mielenkiintoiselta, aion käyttää
sitä autokaupan markkinointi- ja johtoryhmän asioiden
viestimiseen. Odotan, että
Teams tulee helpottamaan
tiedon jakamista.

Jukka Kangas,
ABC Jalasjärven
liikennemyymäläpäällikkö

Teams tuntuu todella hyvältä
jutulta ja uskon, että kaikkien on
helppo oppia sitä käyttämään.
Aion laittaa jatkossa kaiken
jaetun informaation Teamsiin. Näin
minulla on varmempi olo siitä, että
kaikki ovat saaneet asiat tiedoksi
ja nähneet. Odotan, että Teams
helpottaa tiedonkulkua ja -jakelua,
kun kaikille menee tieto saataville
samaan aikaan. Sen kautta tieto
kulkeutuu reaaliaikaisesti myös
niille työntekijöille, jotka tekevät
harvoin vuoroja ABC Jalasjärvellä.
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TJ:n terveiset

Vuodenajat
rikastavat
myyntiä
Tänä vuonna talvi oli
talvi ja kevätaurinko
laittoi ihmiset liikkeelle.
Se näkyy selvästi
alkuvuoden myynneissä,
jotka näyttävät valoisilta
kaikilla toimialoillamme.

Årstiderna
berikar
försäljningen
I år var vintern en
riktig vinter, och
vårsolen fick fart på
folket. Det syns tydligt
i försäljningssiffrorna,
som ser bra ut inom alla
våra affärsområden.

HUHTIKUU 2018

Kumulatiivinen vertailukelpoinen

myynti ja tuotot
toimialoittain
miljoonaa euroa
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S

elkeät vuodenajat vaikuttavat
positiivisesti
vähittäiskaupan
myyntilukuihin: kun ladut luistavat, puutarhat kukkivat, grillit
kutsuvat ja terassilla paistaa, sesonkitavara tekee kauppansa.
Tämä selittää osaltaan alkuvuoden
myyntilukuja, jotka näyttävät valoisilta kaikilla toimialoillamme, kuten taulukko alla
kertoo. Koko Eepeessä vertailukelpoinen
myynti ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 3,5 prosenttia parempi kuin viime
vuonna, ja sama suunta näkyy kuluttajien
kukkaronnyöreissä koko maassa.
Kesäkauppa on vielä arvoitus, mutta
talousennusteiden mukaan vähittäiskaupan vuosi näyttää valoisalta ja kulutushalukkuutta tukevalta myös tästä eteenpäin.
Tärkeintä ja positiivisinta on kuluttajien
luottamus tulevaan, joka näyttää jatkuvan
ennätysvahvana.

K

lara årstidsväxlingar har en positiv
inverkan på detaljhandelns försäljningssiffror: då skidspåren lyser
vita, trädgården blomstrar, grillen
lockar och solen skiner på terrassen, har
säsongvarorna åtgång.
Det här är en förklaring till försäljningssiffrorna för början av året, som ser riktigt
trevliga ut inom alla affärsområden, se tabellen här intill. Eepees jämförbara totalförsäljning steg med 3,5 procent från fjolåret. Konsumtionen har ökat ungefär lika
mycket i hela landet.
Sommarhandeln är ännu en gåta, men
enligt prognoserna för ekonomin ser året
och konsumtionsbeteendet ljust ut för detaljhandeln. Viktigast och mest positivt är
konsumenternas tro på framtiden, som ser
ut att fortsätta på en rekordhög nivå.
Köpkraften bibehålls, den t.o.m. ökar,
lönerna stiger något och också sysselsätt-

Marketkauppa +2,7 %

Ostovoima pysyy yllä ja jopa vahvistuu, palkat nousevat hieman ja myös työllisyys paranee. Inflaatio kiihtyy, mutta
maltillisesti ja korkotaso pysyy matalana,
vaikka nousua aletaan pian odotella.

Paras palvelu viitoittaa työtämme
Tulevaisuuden suuntaviivoja Eepeelle on
piirretty myös strategiatyössä, joka on nyt
edennyt päätöksentekovaiheeseen. Hallintoneuvosto käy kokonaisuuden vielä
läpi ennen juhannusta ja sen jälkeen on
aika siirtyä käytännön tekoihin strategian
toteuttamiseksi.
Visiotamme on strategiapäivityksen
yhteydessä tarkennettu yhdellä isolla
sanalla: parasta. Näin Eepeen uusi visio
on: Asiakasomistajiemme ykkösvalinta –
Ylivoimaista hyötyä ja parasta palvelua
omasta kaupasta.
Vision tehtävä yrityksessä on antaa

ningen förbättras. Inflationen ökar, men
endast moderat, och räntenivån förblir låg,
trots att man snart kan förvänta sig en stegring.

Den bästa betjäningen –
ledstjärnan för vårt arbete
Riktlinjer för framtiden har också dryftats
i strategiarbetet, som nu har framskridit
till beslutsfasen. Förvaltningsrådet går igenom helheten före midsommaren, och sedan är det dags att skrida till verket och
genomföra strategin.
Vår vision har i anknytning till uppdateringen av strategin preciserats med ett
stort begrepp: den bästa. Det här är Eepees nya vision: Våra ägarkunders favorit –
Överlägsen nytta och den bästa betjäningen i den egna butiken.
Visionen uppgift i ett företag är att ange
hur uppgifter och utvecklingsverksamhet

Liikennemyymälät +4,3 %

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa +3,6 %

suunta ja ohjeet siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan. Visiomme mukaisesti asiakasomistajat ovat meille tärkein
asiakasryhmä, ja haluamme tarjota ylivoimaista hyötyä ja parasta palvelua erityisesti
heille. Meidän onkin nyt kaikkien mietittävä, mitä paras palvelu oikeastaan tarkoittaa
omassa työssämme.

Kesä tuo 700 uudet kasvot
Kesän ajaksi saamme taas joukkoomme myös
uusia kasvoja, yhteensä noin 500 kesätyöntekijää ja 200 kesäharjoittelijaa. Määrä on
mittava, kun vertaa, että meitä eepeeläisiä
on noin 1 100. Pidetään yhdessä huolta kesätyöntekijöiden hyvästä perehdyttämisestä.
Näin varmistamme, että parasta palvelua -visiomme toteutuu myös kesällä.
Valoisaa kesää kaikille eepeeläisille!
Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

prioriteras. Helt i linje med vår vision är ägarkunderna vår viktigaste kundgrupp och det
är främst dem vi vill erbjuda överlägsen nytta
och den bästa betjäningen. Nu ska vi alla fundera på vad den bästa betjäningen egentligen
betyder i vårt eget arbete.

Med sommaren 700 nya ansikten
Under sommaren får vi åter nya ansikten, totalt ca 500 sommaranställda och 200 sommarpraktikanter. Det är en ansenlig mängd, då
man betänker att vi är ca 1 100 anställda på
Eepee. Vi ska alla se till att våra sommaranställda får en bra orientering i sina uppgifter.
På så sätt kan vi säkra, att vår vision om den
bästa betjäningen förverkligas också i sommar.
Jag önskar alla i Eepee en riktigt ljus sommar!
Kimmo Simberg
verkställande direktör

Autokauppa +6,0 %

Muut +117,2 %
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BUDJETOITU
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Konserni +3,5 %
TOTEUTUNUT

BUDJETOITU

EDELLISVUOSI

MEUR

MEUR

MEUR

144,1 141,5 139,3
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toimialaturnee
Original Sokos Hotel
Vaakuna on valmis

Kolmiloikalla
kohti parempaa laatua
Eepeen S-marketien suurin loppuvuoden ponnistus
arjen pyörittämisen ohessa on Laadun kolmiloikka. Siihen
on koko S-ryhmässä otettu hyvät vauhdit esimiesten koulutuksilla,
ja keväällä työ on siirtynyt yksiköihin paikan päälle. Syksyllä
kolmiloikkaan hyppää mukaan myös Prisma, ja vuodenvaihteessa ovat
vuorossa Salet.
Nimensä mukaisesti kolmiloikassa on kolme askelta: hedelmä- ja
vihannesosaston petraus, asiakkaiden tervehtiminen ja huomioiminen
sekä ”aukkoja nolla” eli tavaravirran ja saatavuuden parempi hallinta.
Eepeen marketeissa on viime aikoina satsattu vahvasti hevi-osastoon, ja asiakaspalvelussakin olemme pärjänneet hyvin. Parannettavaa on aina myös niissä, mutta osana Eepeen omaa Kivijalka-projektia
pääpainotus nyt alussa on tilaustoiminnan ja tavaravirran hallinnassa.
Siihen liittyvät muun muassa oikeat saldot tuotteilla sekä tarkka ja
huolellinen aukkoinventointi joka päivä.
Lisäksi jokaisen yksikön henkilökunta on keskenään käynyt läpi
oman kaupan tärkeimpiä kehittämiskohtia. Niistä jokainen yksikkö
on nyt valinnut itselleen tärkeimmän, jota tiimi on lähtenyt viemään
eteenpäin. Näin edeten, yksi asia kerrallaan, on arjen rutiinien keskellä mahdollista saada myös muutoksia aikaan.

Uudet marketit valmistuvat vaiheittain
Eepeen toimipaikkaverkosto kasvaa tämän ja ensi vuoden aikana
viidellä uudella tai uudistetulla marketilla. Niistä ensimmäinen
on Hyllykalliolle avattu uusi Prisma Kesäpiha, joka sai aloittaa
ensimmäisen sesonkinsa kaupallisesti erittäin suotuisan auringon alla.
Seuraavaksi valmistumisvuorossa on Sale Karijoki, joka saadaan
auki elokuussa. Samoin S-market Tanelinrannan tontilla Seinäjoella
työt ovat alkaneet ja yksikkö valmistuu joulukuussa.
Näiden jälkeen vuorossa on Seinäjoen Pajuluoman S-market, jonka
suunnitelmat ovat valmiina ja rakennuslupa jätetty. Tavoitteena on,
että siellä rakennustyöt alkaisivat alkusyksystä. Loppuvuodesta
puolestaan on tarkoitus aloittaa Kauhavan uuteen liikekiinteistöön
tulevien S-marketin ja Lähi-ABC:n rakentaminen.

Perehdytä uusi työkaveri hyvin
Kesä on meille kaupallisesti tärkeä sesonki ja se toi joukkoomme
jälleen satoja kesätyöntekijöitä ja -harjoittelijoita. Muistetaan siis
jälleen hyvä perehdytys, joka on meidän jokaisen vakiväkeen kuuluvan
velvollisuus. Näin saadaan työt joustavasti hyvään alkuun ja kaikki
kokevat kuuluvansa joukkoon, Eepeen hienoon porukkaan. Hyvää
kesää ja lomaa kaikille!
Jari Palo

TOP 3

Kesävieraille kelpaa nyt suositella Original Sokos
Hotel Vaakunan huoneita, jotka uudelta tuoksuvina
valmistuivat kesäsesonkiin. Vaakunan kahden vuoden suururakassa
ehostettiin uuteen loistoon hotellin kaikki 147 huonetta, jotka
huokuvat nyt laadukasta pohjalaisuutta, valaistuksen dramatiikkaa
ja aatelishenkeä. Kiitos koko henkilökunnalle sitkeästä
palveluhenkisyydestä ja venymisestä, jota poikkeustilassa
työskentely on väistämättä vaatinut.

PRISMA SPORT 113,3

Lakimuutos tiukensi
katsastuskriteereitä

ABC Seinäjoella tehtiin keväällä mittava uudistus,
jonka vuoksi yksikkö oli huhtikuussa myös suljettuna.
Market muutettiin Saleksi, ja ravintolaa uudistettiin toimivammaksi. Vapuksi avattu uusi Sale toi Seinäjoen keskustaan
ensimmäisen 24/7 avoinna olevan ruokakaupan.
Kaupan valikoimat kutsuvat nyt heti ovelta ja toivomme,
että myös keskustan asukkaat ottavat Sale-myymälöiden
täydellä valikoimalla varustetun lähikaupan omakseen.

Latauspiste sähköautoille
Samalla, kun hotelli saatiin auki, myös kellarissa palvelut
paranivat. Seipark Oy rakensi P-Torikeskuksen parkkihalliin kaikille
pistoketyypeille sopivan sähköautojen latauspisteen, joka palvelee
mukavasti myös hotellin ja ravintoloiden asiakkaita.

Aurinko toi terassiasiakkaat
Eepeen ravintoloissa on todella paistanut päivä tänä vuonna.
Hellepäiviä on jo kesän kynnyksellä takana enemmän kuin
viime vuonna yhteensä. Se näkyy selvästi etenkin Wilson
Pubin ja Kauppatorin Aallon myyntitilastoissa, jotka näyttävät
kolminkertaisia lukuja viime vuoteen verrattuna. Toivotaan, että
samat iltapyöräilykelit jatkuvat, kun kesälomakausi alkaa.

Pandakammarit kutsuvat perheitä
Ähtärin isopandat Lumi ja Pyry tulivat jäädäkseen Original Sokos
Hotel Lakeuteen toukokuussa, kun heidät ikuistettiin huoneen
seinälle. Lumi maalattiin yhteen ja Pyry toiseen huoneeseen.
Lisäksi huoneet sisustettiin Vallilan panda-aiheisilla tekstiileillä.
Pandakammareissa lapsiperheiden mukavuutta lisäävät myös
leveä parivuode, lisävuodemahdollisuus ja oma sauna.

Original Sokos Hotel Lakeuden
saunoille laatusertifikaatti
Original Sokos Hotel Lakeudessa saunominen omassa huoneessa
ei ole vain sviittiasiakkaiden herkkua. Oma pieni sauna on 64
Superior-huoneessa eli liki puolessa hotellin kaikista huoneista.
Saunalliset huoneet ovat niin suosittuja, että halusimme satsata
saunakokemukseen tosissaan.
Kutsuimme ensin Sauna from Finland ry:n asiantuntijat testaamaan saunat. Sen jälkeen teimme asiakkaiden ja asiantuntijoiden toivomat muutokset, ja toukokuussa saimme saunoille laatusertifikaatin.
Saunayhdistys on sertifioinut aiemmin useita yleisiä saunoja Sokos Hotelleissa eri puolilla Suomea. Original Sokos Hotel Lakeudella
on nyt kuitenkin kunnia olla maailman ensimmäinen hotelli, jossa
saunominen oman huoneen saunassa on laatusertifioitu elämys.
Lue lisää: vuosikatsaus.eepee.fi
Juhamatti Aronen

SALE KARIJOKI 114,5
S-MARKET KIVISTÖ 114,0

Seinäjoen Sale
on avoinna 24/7

TOP 3

Keskustan
asukkaat saivat
uuden lähikaupan.

Toukokuussa voimaan astunut uusi katsastuslaki harventaa alle kymmenen vuoden ikäisten autojen katsastusväliä. Toisaalta vastaavasti katsastuksen läpäisykriteerit tiukentuvat.
Uuden auton ensimmäinen määräaikaiskatsastus koittaa nyt
neljän vuoden iässä. Sen jälkeen katsastus on tehtävä kahden vuoden
välein, kunnes kymmenen ikävuoden jälkeen vuosittain. Jatkossa
myös katsastusajankohdan saa valita vapaasti.
Lakimuutoksen tavoite on sama kuin romutuspalkkiokampanjassa:
autokannan uudistaminen. Muun muassa renkaiden kulutuspintaa,
tuulilasin naarmuja ja päästöjä katsotaan nyt tiukemmin kriteerein.
Osa aiemmin korjauskehotuksen saaneista vioista muuttuu hylkäysperusteiksi ja vastaavasti hylkäykset ajokielloiksi.
Ess Katsastus tarjoaa katsastuksen Eepeen henkilökunnalle
25 euron hintaan, sisältäen myös päästömittaukset. Kannattaa
hyödyntää etu.

Romutuspalkkio
vilkastutti autokauppaa

Kristiinankaupunkiin
uusi Hesburger
ABC Kristiinankaupunki on yksi kauneimmista ja kotoisimmista
yksiköistämme ja kesäkuun alussa valmistuneen uudistuksen
jälkeen entistä upeampi. Uudistuksessa on kiinnitetty paljon
huomiota niin sanottuun ”silmillä ostamiseen”, ja ravintolan
tarjonta tulee nyt hienosti esiin heti ovelta.
Uudistunut yksikkö on Eepeen seitsemäs Lähi-ABC. Samalla yksikkö sai uuden Hesburgerin, joka on sadan kilometrin
säteellä ainoa laatuaan ja täydentää alueen palvelutarjontaa
nopean syömisen näkökulmasta. Odotamme Hesburgerin
myynniltä tulevana kesänä paljon, sillä rannikolla on vilkas
liikenne Porin asuntomessujen ansiosta.

Lumille ja Pyrylle
oma annos
Ähtärin uudet vetonaulat Lumi ja Pyry seikkailevat myös
ABC-liikennemyymälöiden arjessa. Pandakaupungin Lähi-ABC:n
listoilla on Lumin ja Pyryn oma à la carte -annos, jossa Atrian
possun ulkofile on saanut kaverikseen tummaa ja vaaleaa
kastiketta sekä rucolaa. Pandaliikenteeseen on varauduttu eri
tavoin myös Lähi-ABC Alavudella ja muuallakin maakunnassa.
Juhamatti Aronen

Autokaupassa on takana erittäin onnistunut kevät. Huhtikuussa oli
ennätysmäärä uusien autojen luovutuksia ja myös vaihtoautokauppa
kävi vilkkaasti.
Näyttää siltä, että valtion romutuspalkkiokampanja on houkutellut autokuumeisia kaupantekoon. Kampanjassa uuden henkilöauton
ostaja saa autosta riippuen 1 500 tai 2 500 euron romutuspalkkion,
jos hän vie vanhan autonsa samalla kierrätettäväksi. Kampanja jatkuu
elokuun loppuun asti tai niin kauan kuin siihen budjetoitua kahdeksan
miljoonan euron kassaa riittää.

Konassa on huvia ja voimaa
Hyundai toi keväällä markkinoille persoonallisen uutuuden, Hyundai
Konan, jota markkinoidaan erottuvana ja yksilöllisenä autona heille,
jotka ”haluavat kulkea omia teitään”. Auton muhkea muotoilu ja
värivariaatiot henkivät itsevarmuutta ja moottorissakin on voimaa ja
tehoa.
Romutuspalkkiota ajatellen myyvä kampanja Ess Autotalossa on
menossa puolestaan Hyundain i20 Comfort Limited -mallilla, jonka
saa nyt erikoisvarustein perusmallin hinnalla.
Juhamatti Aronen

TOP 3
UUDET AUTOT 131,1
S-ETUHUOLTO 114,8

TOP 3

VARAOSAT 104,8

ABC PRISMA NURMO 116,9
ABC TEUVA 108,2
ABC ÄHTÄRI 105,3

TALRIIKKI 123,1
PRESSO SEINÄJOKI PRISMA 120,3
BUFFA SEINÄJOKI PRISMA 113,5
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Ajankohtaista

Jonna Vierunketo kertoo, että Sale
on tuonut paljon uusia asiakkaita.
Erityisesti ikäihmiset ovat löytäneet
aina avoinna olevan lähikaupan.

Maija Hautamäen ja Petri Rannan mukaan työnteko on nyt
helpottunut monella tavoin ja sisäilma on huomattavasti
raikkaampaa.

ABC Seinäjoki

astui Salen aikaan

Myymälän
valikoima
kasvoi noin
kolmasosalla.

Eepeen suurimman liikenneaseman uudistus toi Salen valikoimat,
raikkaamman sisäilman ja uutta pintaa kuluneiden tilalle.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

H

uhtikuussa toteutettu uudistus
toi muutamia näkyviä ja joitakin
vähemmän näkyviä muutoksia
liikenneasemalle. Suurin oli täydennysostoihin perustuvan liikennemyymälän muutos Saleksi, jossa valikoima
kasvoi noin kolmasosalla.
Salen palveluvastaava Jonna Vierunketo kertoo, että edullisemman hintatason
kauppa on tuonut uusia asiakkaita.
– Tässä lähellä asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä uudistuneesta
lähikaupasta.
ABC Seinäjoen Sale on Eepeen ensimmäinen 24 tuntia avoinna oleva myymälä. Uudistuksen yhteydessä parannettiin
myös valaistusta: energiatehokkaita lamp-
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puja voidaan säätää jokaista erikseen sopivan valon aikaansaamiseksi.

Päivitys tuli
tarpeeseen
ABC Seinäjoki on nauttinut suuresta suosiosta jo vuodesta 2001 lähtien. Asiakasvirta näkyy luonnollisesti pintojen kulumisena, sillä tilat ovat käytössä kellon
ympäri vuoden jokaisena päivänä.
Liikennemyymäläpäällikkö Timo Märsylä kertoo, että kolmessa viikossa tehty
uudistus oli henkilökunnalta kova rutistus. Töitä tehtiin välillä kellon ympäri.
– Varsinkin viimeinen viikko oli rankka. Keittiö valmistui vasta torstaina, kun
avasimme ovet perjantaina.
Onneksi

meillä oli apuna limyn projektipäällikkö
Henna Kanto. Ilman hänen apuaan emme
olisi selvinneet.
Uudistus näkyy asiakkaille vessoissa,
joissa vain katot ovat entisiä. Lisäksi lapset
ovat saaneet uuden leikkipaikan, ja bensamyyntipiste on hävinnyt myymälästä. Bensatankit ovat nyt kaikki automaatteja.
Tarkkasilmäinen huomaa, että ravintolan valotaulut ovat vaihtuneet screeneiksi ja seinämaalauksen taustavaloa on
kirkastettu. Henkilökunnan työolosuhteet
paranivat mittavalla ilmanvaihtourakalla,
lisäksi keittiössä on uusittu lattia.
– Tämä on todella onnistunut uudistus, olemme päivittäneet liikenneaseman
tämän päivän tarpeisiin sopivaksi. Nyt

meillä on kaikki valmiina vilkkaaseen kesäsesonkiin, Timo iloitsee.
Myös palvelupäällikkö Petri Ranta ja
liikenneasematyöntekijä Maija Hautamäki ovat tyytyväisiä uudistuksen lopputulokseen.
– Tällainen pintojen freesaus virkistää
mieltä. Selvästi huomaa, kuinka sisäilman
laatu on parantunut, Petri kehuu.
Maija lisää, että työnteko on helpottunut monella tavoin. Esimerkiksi sämpylätiski muutettiin niin, että työntekijän kasvot ovat nyt asiakkaisiin päin.
– Pystyn samalla tervehtimään asiakasta, kun valmistan uusia sämpylöitä. Ennen
se ei onnistunut, kun olin selin asiakkaaseen, hän havainnollistaa.

Timo Märsylä on tyytyväinen, kun uudistuksessa huomioitiin myös kaikkein
pienimmät asiakkaat.

ABC Kristiinankaupunki
muuntautui Lähi-ABC:ksi
ABC Kristiinankaupunki uusi ilmeensä ja siitä tuli Eepeen
seitsemäs Lähi-ABC. Liikennemyymäläpäällikkö Henna
Keller kertoo, että uudistuksen myötä ravintolan yleisilme
raikastui. Myös tilankäyttö muuttui houkuttelevammaksi:
asiakas näkee heti sisään tullessaan koko tarjonnan.
Ravintolan yhteyteen rakennettiin uusi Hesburgeralue, johon tuli Eepeen ensimmäisenä uuden Hesburgerkonseptin mukainen kalustus. Lisäksi se on ainoa Hesburger
sadan kilometrin matkan päässä kumpaankin suuntaan.
Liikennemyymäläpäällikkö kehuu, että porukka teki
töitä joustavasti ja työpäivät venyivät välillä pitkiksi. Oman
haasteensa toi, että Sale oli avoinna uudistuksen aikana
normaalisti. Ravintolapuoli oli suljettuna toukokuussa kaksi
viikkoa.
– Uudistuksessa kymmenen vuotta vanhan ravintolan
linjasto uusittiin. Myös keittiön lattia ja monet pinnat
vaihdettiin.
Avajaisia vietetään 15.–17. kesäkuuta.
– Hyödynsimme ABC Seinäjoen avajaisten markkinointikonseptia, mikä helpotti tapahtuman suunnittelua, Keller
lisää.
Lähi-ABC Kristiinankaupungissa odotetaan ennätysvilkasta kesää, sillä Porin asuntomessut tuovat mukavasti
lisävipinää.
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somessa

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
KUVA SAMU LEHTINEN

Suunniteltu some

Sähköinen
palkkalaskelma on

puree paremmin

aina tallessa

ABC Seinäjoella opiskelujen ohessa työskentelevä Ville Lassila teki markkinointisuunnitelman
avajaisviikonloppua vauhdittamaan. Somekanavat ovat tärkeä osa näkyvyyttä.

S

einäjoen ammattikorkeakoulussa
viimeistä vuotta markkinointia
opiskeleva Ville Lassila nauttii,
kun voi testata oppimiaan taitoja tosielämässä. Hän on tehnyt Eepeelle
monia projekteja, joista viimeisimpiä oli
ABC Seinäjoen avajaisten markkinointisuunnitelma.
Hän kartoitti aluksi toimialapäällikkö
Heli Backin, liikennemyymäläpäällikkö
Timo Märsylän ja sähköisen markkinoinnin asiantuntija Sari Tuomiston kanssa,
millainen ohjelma sopisi kaikenikäisille.
– Onnenpyörä, Apsi Apina ja Facebook-arvonta, hyväksi koetut jutut kannattaa hyödyntää eikä tavoitella mitään
liian erikoista, hän pohtii.
Sen jälkeen Ville mietti, mitkä yhteistyökumppanit hän pyytäisi mukaan tapahtumaan. Hän arvostaa
verkostoitumisen voimaa ja on
solminut yhteistyökuvioita muun
muassa Rytmikorjaamon väen
kanssa.
– Arvonnoissamme on
usein Selmun tapahtumien lippuja palkintoina.
Lisäksi meillä on heidän lipunmyyntipisteensä.
Avajaistapahtumaan lähtivät mukaan
myös Sei-

näjoen kaupunginteatteri ja S-Pankki, ja
talkoovoimaa pyydettiin Nurmon Jymyltä. Ville suunnitteli tapahtuman Office
online -ohjelmaan ja kirjasi sinne jokaisen yksityiskohdan, vastuuhenkilön ja
aikataulun.
– Tuo ohjelma on kätevä, sillä sen voi
jakaa verkossa kaikille asianosaisille.
Jokainen voi itse merkitä sinne, kun on
hoitanut oman tehtävänsä.

Facebook toimii
ennakkomarkkinoinnissa
Ville kertoo, että Eepeen somevastaavana
toimiva Sari Tuomisto antoi arvokkaita
vinkkejä ja toimi tukihenkilönä avajaisten toteuttamisessa. Markkinointikanaviksi valittiin Facebook, Instagram, Smobiili ja Epari.
Ilmaisjakeluna toimiva kaupunkilehti
on kohtuuhintainen ilmoituskanava ja
tavoittaa hyvin myös ne henkilöt, jotka
eivät ole sosiaalisessa mediassa. S-mobiili tarjosi kävijöille etukuponkeja.
Merkittävin kanava oli Villen mukaan
Facebook, joka toimii erinomaisesti ennakkomarkkinoinnissa. Hän järjesti sinne arvonnan, jossa jokainen sai kertoa
mielipiteensä parhaasta avajaisedusta.
Samalla ihmiset saivat tietoa, mitä kaikkea on luvassa. Palkintona oli sirkuslippuja.
– Arvonnassa ihmiset sitoutuvat kirjottamalla oman vastauksensa, komment-

teja tuli tosi paljon. Postaus tavoitti
noin 20 000 henkilöä.
Vielä isomman näkyvyyden, liki
35 000 ihmistä, sai Facebookin Ostoskoriralliarvonta. Se kertoi samalla, että vanha liikennemyymälä on
muuttunut edullisemmaksi ja valikoimaltaan laajemmaksi Saleksi.
Facebookin rinnalla toisena somekanavana oli Instagram. Villen
mukaan se toimii parhaiten fiilismarkkinointina tapahtuman aikana.
ABC Seinäjoen avajaiset onnistuivat hienosti. Markkinointisuunnitelma oli hyvin linjassa toteutuneen tapahtuman kanssa. Ville aikoo
hyödyntää sen antia myös omassa
opinnäytetyössään.
Pian valmistuva kaupan ammattilainen jatkaa töissä Eepeessä. Hän
arvostaa työnantajassa reiluutta, yksilön huomioimista ja sitä, että suuri
talo pystyy tarjoamaan turvallisuutta ja hyvät henkilökuntaedut.
– Minusta on kiva kokeilla monenlaista työtä, kuten esimerkiksi lämmitysöljyn puhelinmyyntiä yrityksille
ja yksityisille henkilöille. Teen sitä
etänä kotoa puhelimitse. Tuossa hommassa kehittyvät myyntitaidot ja verbaalisuus, hän tuumaa. •

Jos sinulle tulee vielä paperinen palkkalaskelma, voit vaihtaa sen
sähköiseksi S-Pankin verkkopalvelussa tai Netpostissa. Sähköinen
palkkalaskelma on yhtä helppolukuinen kuin paperinen ja sisältää
samat tiedot, sähköisen version saat vain aikaisemmin.
Laskelma saapuu Postin ilmaiseen Netposti-palveluun ja voit
halutessasi saada ilmoituksen sen saapumisesta sähköpostiisi.
Palkkalaskelmat on helppo käydä tarkistamassa palvelusta, sillä
Netposti on kiinteä osa S-Pankin verkkopankkia. Laskelmat säilyvät
arkistossa seitsemän vuotta ja voit myös tulostaa ne järjestelmästä
tai tallentaa omalle koneellesi.
Uusille työntekijöille palkkalaskelmat tulevat automaattisesti
sähköisessä muodossa.

Miten toimin?
• Mene S-Pankin verkkopalveluun tai osoitteeseen Netposti.fi.
Aktivoi Netposti verkkopankkitunnuksilla.
• Valitse lähettäjävalinnoista joko kaikki lähettäjät tai S-Ryhmä/
Palkat, jos haluat vaihtaa vain palkkalaskelman toimitustavan.
• Muista ilmoittaa myös esimiehellesi, että otat sähköisen
palkkalaskelman käyttöön. Hän ilmoittaa asiasta palkanlaskentaan.

Palveluässä laskee eepeeläisten palkat
Palkkamme lasketaan SOK:n palvelukeskuksessa, Palveluässässä. Jos
sinulla tulee kysyttävää omasta palkastasi, ole aina ensin yhteydessä
esimieheesi. Hän selvittää asiaa puolestasi ja on tarvittaessa yhteydessä palkanlaskentaan.
Suoraan Palveluässään voit kuitenkin olla yhteydessä palkkatodistuksiin, verokorttien muutoksiin ja ulosottoon liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä:
palveluassa.palkatAOK@sok.fi, p. 010 7681 986
Veroprosentin muutokset: palveluassa.verokortti@sok.fi

Palkkalaskelman
kesäloma-ABC
Vl. ansio = vuosiloma-ansio
Vl. lisät = vuosilomalisät
Vl. tunnit = vuosilomatunnit
Lomaoik. pvt = lomaoikeuspäivät
Vl. pvt pidetyt = pidetyt vuosilomapäivät
Ed. vl. pidetyt = edellisen lomavuoden
pidetyt vuosilomapäivät
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Ajankohtaista

Voitto motivoi
vielä parempaan

Hyllykallion Prisman veikkauspisteen valinta vuoden 2017 parhaaksi
arpamyyntipaikaksi lisäsi tiimin nälkää uusiin voittoihin.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

V
Marika

Katri

Seija
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eikkauksen tilastoissa Suomen kärkikaartiin kuuluvassa Hyllykallion Prisman veikkauspisteessä on jatkuvasti voitto mielessä
– ainakin asiakkailla. Tiimiä vetävä Prisman
kassapäällikkö Marika Suolahti kertoo, että Veikkauksen pelitarjonta laajenee koko ajan. Se edellyttää
myyjiltä asiantuntemusta ja uusien tuotteiden opiskelua.
– Veikkauspeleissä Lotto on edelleen ykkönen,
mutta Eurojackpot on hyvä haastaja. Myös Keno on
todella suosittu, koska sitä voi pelata joka päivä jopa
kolmeen eri arvontaan, hän listaa kärkikolmikkoa.
Oman taitonsa vaatii myyjiltä se, että Veikkauksen
pelejä ei saa markkinoida ilman asiakkaalta tullutta
signaalia. Infopisteeltä postimerkkejä ostamaan tulleelle ei voi vinkata, että meillä olisi täällä porukkalotossa
vielä muutama paikka vapaana. Sen voi tehdä vasta,
kun asiakas on ostanut esimerkiksi Luontoarvan.

Arpakauppaa huipputahtiin
Hyllykallion Prisman veikkauspiste nappasi viime
vuonna Suomen parhaan arpamyyntipaikan tittelin.
Marikan mukaan se on osoitus monen vuoden tiimityöstä.
Arpojen suurin sesonkiaika on joulu, jolloin ihmiset ostavat lahjaksi arpalahjakuoria. Infopisteen
myyjä Katri Parvi vastaa arpojen paketoinnista.
Arpajaislahjan kruunaa näyttävä rusetti. Arpapaketti on oiva lahjaidea.
– Tilaan noin 6 000 kuorta, joihin teemme erilaisia arpapaketteja. Tähän saakka meillä on ollut
10–30 euron arvoisia lahjakuoria, mutta suunnittelen ensi jouluksi myös 50 euron lahjakuorta. Nälkä

kasvaa syödessä, hän toteaa hymyillen.
Veikkauksen arpamyyntikisan voitto nosti rimaa
korkeammalle. Naiset myöntävät, että hyvä tulos motivoi uusiin voittoihin.
– Onneksi Veikkauksella on monta eri kilpasarjaa,
joista voi tavoitella lisävoittoja, Katri muistuttaa.

Uudistunut pilottikohde
Raha-Automaattiyhdistys, Fintoto ja Veikkaus yhdistyivät vuonna 2017 uudeksi Veikkaukseksi. Prisman
veikkauspiste on ensimmäisiä, jossa on tehty yhdistymisen edellyttämät muutokset, kuten esimerkiksi
yhtenäiset kalusteet.
Uudistuksessa 13 pelikonetta sijoitettiin vastuullisesti kauemmas ostoskäytävältä. Tiskin vieressä on
lattialla punainen viiva, jonka yli alle 18-vuotiaat eivät saa astua. Se helpottaa valvontaa.
– Hypermarketluokassa on yhteensä 153 toimipistettä. Olemme myyntituloksissa 20 parhaan joukossa
joka viikko, joskus jopa kymmenen porukassa. Joulusesongin aikana kova arpamyynti tapaa tuoda meille
2.–5. sijan.
Entä miltä se tuntuu myyjästä, kun asiakas tulee
ison voiton kanssa tiskille? Kuinka usein se tapahtuu?
Monia voittokuponkeja vastaanottanut Seija Kaukola kertoo, että tonnin suuruisia voittoja tulee kuukausittain.
– Sitten kun voitto on yli kymmenentuhatta euroa, päätelaite ilmoittaa, että ottakaa yhteyttä Veikkaukseen. Se on aina jännä paikka myös myyjälle, hän
tunnustaa. •
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Työkeikkoja ympäri Eepeetä

Monta polkua

eepeeläiseksi
Eepee on Etelä-Pohjanmaan suurin palvelualojen työllistäjä. Meillä voi aloittaa
työt jo peruskouluikäisenä Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelussa.
Moni tulee kesätöihin ja työharjoitteluun, ja usealla aukeaa tie sitä kautta
vakituiseksi eepeeläiseksi. Osa etenee esimieheksi asti.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN, SARI TUOMISTO

Vakipesti ennen valkolakkia
Sara Palomäki on tämän kevään ylioppilas, mutta myös vakituinen eepeeläinen. Kaksoistutkintoa suorittanut Sara etsi viime
vuoden keväänä catering-alan opintoihin kolmen kuukauden
harjoittelupaikkaa.
– Opettaja vinkkasi, että kannattaisi käydä kysymässä
Matadorista Ossi Kalliolta. Minua onnisti ja sain paikan.
Sara kehuu, että työkaverit kannustivat uutta
tulokasta, ja ei mennyt kuin hetki, kun hänet laitettiin tositoimiin: ottamaan tilausta asiakkailta.
– Asiakkaille puhuminen oli haastavinta.
Oppia, kuinka asiakasta palvellaan. Se on ihan
erilaista kuin opetusravintolassa, hän vertaa.
Sen verran nopeasti Sara oppi, että harjoittelu jatkui kesätyönä. Vaikka kumpikin
tutkinto oli vielä kesken, hänet vakinaistettiin syksyllä.
Ammattikoulututkinnon Sara pystyi
viimeistelemään työelämässä. Ylioppilaskirjoituksiin ja muutamiin lukiokursseihin hän sai vapaata töistä. Vaikka viime
vuosi oli koulun ja työn takia kiireinen,
se ei haitannut nuorta naista.
– Tuolta ajalta on jäänyt vauhti päälle. En enää osaa olla tekemättä mitään,
Sara tunnustaa hymyillen.
Ilmajoen lukiosta valmistuneen ylioppilaan elämä muuttuu kesällä, sillä
edessä on muutto pois lapsuudenkodista omilleen. Kahdeksantoistavuotias
suunnittelee, että seuraavaksi hän aikoo
opetella aikuisena elämistä.
– Restonomin opinnot kiinnostavat,
mutta nyt teen ensin muutaman vuoden
töitä salitarjoilijana Matadorissa ja Wilsonissa, hän kaavailee.
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Samu Lehtisen työura Eepeessä alkoi kesätöistä S-market Lehtisellä ja jatkui osa-aikaisena opiskelun ohessa.
Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuttuaan hän
sai vakityöpaikan, joka muuttuu koko ajan.
– Olen tehnyt valokuvausta ja graafista suunnittelua omalla toiminimellä.
Kun sähköinen markkinointi lisääntyi ja markinointimateriaalien tekeminen siirtyi enimmäkseen talon sisälle, Samu aloitti somevastaava Sari Tuomiston apuna
yhtenä päivänä viikossa. Työaika kahden eri yksikön välillä vaihtelee aina tarpeen mukaan, mikä helpottaa työkuormaa kummassakin päässä.
Samu on tyytyväinen, kun voi hyödyntää toista ammattiaan ja rakasta valokuvausharrastustaan leipätyössään. Hän
toimii henkilöstölehti Eepeeläisen kuvaajana ja on muutenkin aina kameran kanssa siellä, missä tapahtuu.
– Lisäbonuksena saan tutustua työkeikoilla moniin eepeeläisiin. Meillä on tosi hyvää porukkaa töissä.

Työ joustaa jatko-opiskeluun
Henna Ström aloitti Lähi-ABC Ähtärissä kahdeksan vuotta sitten työharjoittelijana. Kokin ammattiin opiskellen
hän jatkoi pari kesää samassa paikassa
kesätyöntekijänä.
Ammattikoulusta
valmistuttuaan
hän sai äitiysloman sijaisuuden naapurista Alavudelta. Hennan mielestä
saman ketjun toiseen yksikköön oli
helppo mennä töihin.
Ei kulunut kuin muutama kuukausi,
niin Ähtärissä aukeni vakituinen kokin
pesti. Hennaa pyydettiin takaisin ja
ratkaisu oli helppo.
– Halusin palata, sillä asun Ähtäris-

sä. Työmatkat lyhenivät huomattavasti.
Henna arvostaa Eepeetä työnantajana, sillä iso S-ryhmä tarjoaa hyviä
mahdollisuuksia. Myös henkilökuntaedut ovat merkittävät. Työkaverit
ovat päteviä ja aktiivisia tarttumaan
toimeen.
Tällä hetkellä Henna opiskelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa restonomiksi. Työn ja opiskelun yhteensovittaminen on sujunut erittäin hyvin.
– En ole joutunut jäämään pois yhdeltäkään tunnilta työn takia. Täällä on
aina järjestetty niin, että pääsen opiskelemaan, hän kehuu työyhteisöään.

Ura alkoi tiskarina
Joel Sallin Eepee-ura sai startin 15-vuotiaana, kun hän työskenteli tiskarina vuonna
2009 Lähi-ABC Ähtärissä. Kaupallista
alaa opiskellut kävi siellä myös työharjoittelussa ja pääsi 17-vuotiaana salin
puolelle kassahommiin. Joel oli puoli
vuotta töissä myös S-marketissa, mutta
palasi ABC-maailmaan.
– Marketissa työskentely oli hyvä lisäkokemus, se on aika erilaista kuin täällä
liikenneasemalla. Ravintolassa on henkilökohtaista palvelua enemmän, hän pohtii.
Armeijan käytyään Joel sai vakiotyöpaikan
liikenneasematyöntekijänä. Työtehtävät vaihtelevat pullanpaistosta polttoaineen myyntiin.

– Paljon tulee liikuttua työpäivän aikana,
varsinkin kun on sesonki päällä. Päivittelen
myös meidän Facebookia, ja kun on rauhallisempaa, myyn puhelimitse polttoainetta esimerkiksi maatiloille.
Puhelinmyynnin haasteena on, että asiakkaan on helppo sanoa ei kuuntelematta, mitä
myyjällä on asiaa. Se opettaa kohtaamaan asiakkaan aivan eri tavalla.
Joel on tyytyväinen nykyiseen työhönsä ja
suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti.
– Katsotaan, miten asiat etenevät. Aukeaako
jotain mielenkiintoista johonkin suuntaan, hän
tuumaa.
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Työssä oppien esimieheksi
Kesätyöntekijänä Kauhavan S-marketissa aloittanut Karoliina Keltikangas opettelee parhaillaan esimiestaitoja
esimiehen sijaisena Ilmajoen S-marketissa. Esimieskoulutusryhmään valittu Karoliina on kulkenut polkua, joka on
kehitetty nuoria kykyjä varten.
– Tein Seinäjoen ammattikorkeakoulun harjoittelun
S-market Lehtisellä ja sain jatkaa siellä töitä opiskelun
ohessa. Koulun ja työn yhdistäminen oli helppoa, tykkään tosi paljon tehdä eri juttuja ja olla aktiivinen.
Oikea asenne huomattiin myös töissä ja palkittiin vakituisella työpaikalla. Halu oppia lisää kaupan alasta innosti Karoliinaa pyrkimään esimieskoulutukseen. Tämän
vuoden lopussa esimieheksi valmistuva on tyytyväinen
koulutukseen, joka on vienyt hänet Eepeen eri yksiköihin
oppimaan.
– Marketeissa on eroja, esimerkiksi paikkakunnan koko
vaikuttaa. On hyvä päästä näkemään, miten asioita tehdään
eri marketeissa. Voin ottaa itselleni käyttöön parhaat käytännöt.
Karoliina on pannut merkille, että taustalta löytyy kuitenkin aina sama eepeeläinen tapa toimia: työntekijät otetaan hyvin huomioon. Nuorille on paljon mahdollisuuksia, mikä tekee
työyhteisöistä nuorekkaita.
Karoliina on kiitollinen kokeneista myymäläpäälliköistä, jotka ovat
antaneet auliisti neuvoja ja jakaneet osaamistaan. Omissa esimiestaidoissaan hän pitää vahvuutena kehittämishalua ja kykyä kannustaa muita.
Hän toivoo saavansa mahdollisimman pian oman marketin johdettavakseen. Marketin koolla ja sijainnilla ei ole merkitystä.
– Pystyn luomaan paikasta sellaisen, että se tuntuu omanlaiselta, hän vakuuttaa hymyillen.

Kauppa tekijäänsä opettaa
Alavutelaisen Jessica Koiviston ja Eepeen tiet yhdistyivät vuonna 2008, kun Seinäjoella kaupallista alaa opiskellut kysyi harjoittelupaikkaa kotikaupungin S-marketista. Kuuden viikon harjoittelujakso poiki jatkoa, ja
Jessica teki töitä lauantaisin ja tarvittaessa myös iltavuoroja. Lupaavasti alkanut työura jatkui kesäpestinä.
– Sillä tiellä olen edelleen, nykyään vakituisena
työntekijänä. Kymmenen vuotta tuli Eepeessä täyteen
kesäkuussa, hän toteaa.
Jessica muistelee alkuaikoja, jolloin S-market Alavus oli pieni yksikkö. Tuolloin väkeä oli vähemmän ja
aamuaskareet sujuivat nopeasti. Muutto uuteen isoon
S-marketiin muutti työtä, ja samalla kasvoi työkavereiden määrä.
– Isossa marketissa on paljon erilaisia tehtäviä, mikä
tuo vaihtelua työhön. Lisäksi tekniikka kehittyy eli
koko ajan on uutta oppimista.
Eepee on Jessican mukaan nykyaikainen työnantaja.
Isossa talossa osataan huomioida hyvin yksilöt.
– Voin luottaa siihen, että minua kuunnellaan, hän
kehuu. •
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Työpaikkakummi
on luottopakki
Työvaatteet päälle ja nyrkit saveen? Vai eikö
sittenkään? Perehdytykseen käytetyt työtunnit
maksavat itsensä takaisin korkojen kera.

H

aluamme olla palvelualan houkuttelevin työnantaja, jonka
henkilöstöllä on alan paras osaaminen. Silloin myös perehdytykseltä vaaditaan paljon.
Luonnollisesti pitää oppia työtehtävät, mutta siinä ei ole kaikki. On löydettävä tapa tehdä työt niin, että itsellä ja
koko työtiimillä on varma ja hyvä olla.
Kunnon perehdytys parantaa asiakaspalvelua ja työtyytyväisyyttä. Se vähentää
virheitä sekä lisää sitoutumista ja työturvallisuutta, jopa työn tulosta ja liiketoimintaa. Samalla annamme tulijalle
hyvän kuvan Eepeestä työnantajana ja
itsestämme työkavereina.

Asenne tarttuu
Eepeen perehdytyspolkuun liittyy erilaisia rooleja, joissa kukin omalta osaltaan
vastaa sen onnistumisesta. Lähiesimies
palkkaa henkilön ja huolehtii, että perehdytyksen kaikki vaiheet tulee käytyä läpi.
Työpaikkaohjaajan tai -kummin vastuulla on yleensä käytännön työn opastus,
ja jokaisen työkaverin tehtävä on auttaa
ohimennen siellä, missä tarvitaan.
Perehdytyspolulla ensimmäinen työpäivä on varattu perehdytysvuoroksi
niin työnohjaajalle kuin uudelle työntekijälle. Lisäksi koko ensimmäisen viikon
ajaksi työntekijälle ja työnohjaajalle on
suunniteltu yhteiset työvuorot. Näin kenenkään ei pitäisi joutua pähkäilemään

uusia asioita yksin.
Työpaikkakummi luotsaa tulijan talon
tavoille ja oikeisiin työmalleihin. Hänen
roolinsa on luottamustehtävä, jossa tärkeintä on motivaatio ja aito halu auttaa.
Hyvä asenne tarttuu nopeasti uuteen tekijään, samoin kuin huonokin. Kannattaa siis muistaa, että jos jokin rutiinityö
omasta mielestäsi maistuu jo puurolta, se
voi uudelle tekijälle olla uutta ja innostavaa, jopa vaikeaa.

Verkkoperehdytys vahvistaa
Lisätukea ensimmäisiin työpäiviin antavat perehdytysopas ja eJollaksen verkkoperehdytykset, jotka voi suorittaa myös
kotikoneelta. Verkkoperehdytyskurssien
laajuus vaihtelee työtehtävästä riippuen
niin, että lyhytaikaisille harjoittelijoille,
kesätyöntekijöille ja muille uusille työntekijöille on oma pakettinsa.
eJollaksen perusperehdytys suositellaan suoritettavaksi ensimmäisellä
viikolla ja tähän varataan aikaa myös
työvuorosuunnittelussa. Lisäksi ensimmäisen kuukauden aikana suoritetaan
omaan työhön liittyviä kursseja ja jatkoperehdytys.
Näillä eväillä toivon, että uudet kesäihmiset viihtyvät taas värikkäässä joukossamme. Hyvää kesää kaikille.
Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

eJollaksen
verkkoperehdytys
S-paketti
Kohderyhmä: tutustu työelämään ja
tienaa -harjoittelijat sekä tettiläiset
Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan
työelämän toimintatapoihin videon
ja Työelämään-pelin keinoin. Mitä
tarkoittaa työsopimuksen solmiminen?
Miksi töissä ei voi pitää omaa
pipoa? Milloin työvuoro alkaa? Mitä
työnantajasta voi kertoa sosiaalisessa
mediassa?

M-paketti
Kohderyhmä: uudet kesätyöntekijät
Sisältö: Koulutuksessa perehdytään
osuustoimintaan, työsuhteen
perusasioihin, turvallisuuteen ja
ergonomiaan sekä asiakaspalveluun
ja asiakasomistajuuteen.

L-paketti
Kohderyhmä: uudet työntekijät
Sisältö: Osuuskauppakohtaisesti
räätälöidyn koulutuksen jälkeen
työntekijä tuntee S-ryhmän sekä
oman alueosuuskauppansa arvot ja
toimintatavat. Työnsä ja työnantajansa
ymmärtämisen kautta hän osaa palvella
asiakasomistajia entistä paremmin
ja ymmärtää oman tärkeän roolinsa
kokonaisuudessa.
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