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KANNUSTAVAT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTEEN

Työpistettä
vaihtamalla
vahvistuu osaaminen

8

pääkirjoitus
Parhaat pikkujouluajat
varataan nyt

Eepee on
vastuullisuuden
edelläkävijä
Tähän lehteen on koottu asiaa Eepeen vastuullisuusteoista.
Meillä vastuuta kannetaan sekä ihmisistä että asioista. S-ryhmän
mukana saimme kunniamaininnan Vastuullinen kesäduuni
2017 -kampanjassa. Marketkaupassa on valaistuksia vaihdettu
ledeihin, kylmäkaappeihin lisätty ovia ja ruokahävikki minimoitu
alennuksilla sekä ruoan kierrättämisellä. Omistajamme kantavat
lähellä tuotettua ruokaa kestokasseilla kotiin. Ess Autotalo myy
ja huoltaa hybridiautoja. ABC:llä tarjotaan kotimaista ruokaa
ja sähköautoille latauspisteitä. Ravintolamme ja hotellimme
panostavat kotimaisiin elintarvikkeisiin, kierrättävät vanhoja
astioitaan ja ostavat uudet kalusteensa paikallisilta toimijoilta. Eepee pitää huolta siitä,
että raha kiertää omalla alueella ja tuotot
jäävät tänne. Vastuulliset teot maistuvat
ja tuntuvat hyvältä – ja saavat vielä
lisäksi aikaan kulusäästöjä.
Syksy tuo mukanaan myös uuden
ravintolan, kun Fransmannin tilalle
avataan lokakuun alussa Eepeen
oma uniikki ravintola. Talriikin
pohjoismainen pohjalaisuus ei ole
kliinistä valkoista valkoisella vaan
tummaa, sielukasta ja tyylikästä
– kertovat Merja Kivioja ja Elina
Mäki-Opas.

Ihanaa syksyn aikaa,
nautitaan luonnon väreistä!

Eepeen asiakkuuspäällikkö
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Lakeus Matadorin pikkujoulut 2017 tarjoavat viihteellisen
elämyksen mielelle ja kielelle. Mukana Ilpo Kaikkonen &
Band. 60 euron ilalliskortti sisältää jouluistetun buffetillallisen ja ohjelman. Paketti on myynnissä parhaaseen
pikkujouluaikaan perjantaisin ja lauantaisin viikoilla 46–49.
Muista myös ikimuistoiset pikkujoulut Lakeuden
Vinttisaunalla, jossa on tarjolla jouluinen menu sekä kaksi
tuntia saunomista Seinäjoen parhailla näköaloilla. Hinta
(50 €/hlö) sisältää ruokailun lisäksi kylpytakit, tossut ja
hygieniatuotteet sekä viihtyisän kabinetin, karaokelaitteet
ja laajan biisivalikoiman. Myynnissä viikoilla 46–50.

Suurin vastuullinen
kesätyöllistäjä
Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanja on
palkinnut S-ryhmän Suurin vastuullinen kesätyöllistäjä 2017 -kunniamaininnalla. Kampanjan edustajat antavat perusteluissaan
kiitosta upeasta työstä, jota S-ryhmässä
tehdään nuorten kesätyöllistämisen eteen.
Eepee tarjosi menneenä kesänä
työpaikan yhteensä noin 600 kesätyöntekijälle ja 300 Tutustu työelämään
ja tienaa -kesäharjoittelijalle. Koko
ryhmässä kesätyöntekijöitä oli 13 000 ja
harjoittelijoita 7 500.

Tiedustelut ja varaukset
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi
tai arkisin klo 9–16, p. 010 764 8100.

e-palat
Rosson italialaiset
illanvietot jatkuvat

Sale Soinin tykyilta
Sale Soinin porukka vietti voimaannuttavaa
tykyiltaa Motti-Milian kämpällä 30. elokuuta.
Saimme päästää luovat kykymme valloilleen
suunnittelemalla ja sommittelemalla itsellemme
kukkakimput. Kukkinemme, huiveinemme ja
hattuinemme heittäydyimme sitten ystävämme
Marian voimaannuttavan valokuvauksen
malleiksi. Ja hauskaa oli. Tietenkin paistelimme
makkarat, nautimme kakkukahvit ja juttu luisti
pitkälle iltaan.
Päivi Väliaho

Seinäjoen Rosson suositut ja
tunnelmalliset La Serata Romana
-illat saavat jatkoa parhaaseen
pikkujouluaikaan, perjantaisin ja
lauantaisin 3.11.–16.12.
Tervetuloa viettämään rentoa iltaa
ystävien kanssa yhteisen ruoan äärelle.
Aluksi antipastovalikoima, pääruuaksi
roomalaista pizzaa niin paljon kuin
jaksat syödä, jälkiruuaksi valkosuklaapannacotta. S-Etukortilla hintaan
25 euroa/henkilö (norm. 29 €).

Varaukset

arkisin klo 9–16 p. 010 764 8100 tai
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi
www.raflaamo.fi

Ruokaprovinssi
tulee kauppoihin

Ulpun kesä
oli kuuma

P

uuhiiligrillin tuoksu on tullut tutuksi Seinäjoen Kauppatorilla kuluneena kesänä, kun Ulpun grilli on kuumennut
Kauppatorin Aallon kyljessä kesävieraiden ja lomalaisten iloksi. Parivaljakko elävöitti hienosti Kauppatoria
aina Aallon 16. syyskuuta alkaneeseen talvitaukoon saakka.
Kesäherkuttelijoiden uusiksi lähiruokasuosikeiksi nousivat
Ulpun kasvisburgeri ja maalaissalaatti.
Elokuussa Ulpu kurvasi ”Kuusseiskaa” pitkin kohti maakuntaa ja S-marketteja Kurikassa ja Ilmajoella. Ulpu kokkasi
Kurikan Markkinoilla ja Ilmajoen Osatahan Yhyres -tapahtumassa. Asfalttipihat vaihtuivat maatilaympäristöksi Osta
Tilalta -päivässä 16. syyskuuta, jolloin Ulpu kokkaasi tutun
tuottajansa Lakeuden Highlandin markilla Jalasjärvellä. Lokakuussa tavataan Eepee Raveissa sunnuntaina 22. päivä.
Ulpun puolesta, Elina Mäki-Opas

PS. Seuraa Ulpun liikkeitä tykkäämällä

Eepee osallistuu eteläpohjalaista
elintarvikeosaamista esittelevään
Ruokaprovinssi Kaupoissa –kampanjaan 6.–7. lokakuuta. Yhteistyössä ovat
mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun
kolmannen vuoden restonomiopiskelijat.
He esittelevät ja maistattavat asiakkaille
marketeissa kampanjaan osallistuvien
elintarvikeyritysten tuotteita.
Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on
kehittää Eepeen matkailu- ja ravitsemistoimialle annoksia, joissa on käytetty
kampanjatuotteita. Maistatusannoksen
tulee olla parilla suupalalla syötävä pikkuannos, joka on muunneltavissa Eepeen
ravintoloiden valikoimaan.
Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat syyskuussa arviointiraadin, jonka
tuomaristossa ovat Ruokaprovinssi,
elintarvikeyritykset, Eepee ja SeAMK.
Lokakuun alussa asiakkaat voivat maistaa
ja äänestää suosikkiaan marketeissa,
joihin opiskelijat jalkautuvat niitä esittelemään. Lisäksi annosten kuvat ja tiedot
julkaistaan Ruokaprovinssin Facebooksivulla.
Opiskelijoiden suunnittelemat annokset
voivat päästä Eepeen ravintoloiden ja
kahviloiden listoille. Eepeen raati tekee
valinnat kampanjan päätyttyä.

Työssä oppien uusia ammattilaisia

E

epeen ja Sedun oppilaitosyhteistyön hedelmänä S-marketteihin ja Sale-yksiköihin jalkautuu tänäkin lukuvuonna lähes
sata ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelijaa. Työelämän rooli merkonomiopinnoissa
korostuu vuosi vuodelta. Käytännönläheinen
työssäoppiminen antaa opiskelijoille juuri
oikeanlaiset eväät tulevaisuuden työelämään.
Yhteistyökuvio juontaa juurensa lähes
kymmenen vuoden taakse, jolloin opiskelijat
pääsivät tutustumaan kaupan alaan kolmen
päivän ajan Kauppaan Duuniin -hankkeen kautta.
Malli koettiin niin antoisana, että työssäoppiminen sisällytettiin opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Tänä vuonna opiskelijoiden työssäoppimisjakso on jo viiden viikon pituinen.

Eepeen oppilaitoskoodinaattorit, marketpäälliköt Nora Nevala ja Teea Takala, pitävät
tätä yhteistyötä upeana mahdollisuutena koko
toimialalle tehdä kaupan alaa tutuksi opiskelijoille sekä saada heidän joukostaan Eepeelle
tulevaisuuden tekijöitä kasvamaan alan
ammattilaisiksi. Usean opiskelijan kohdalla
on käynyt niin, että opiskelija on hakeutunut
seuraavinakin vuosina harjoitteluihin samaan
yksikköön ja näin päässyt syventämään
osaamistaan kaupan töissä. Eepeellä on
pyritty tarjoamaan opiskelijalle mahdollisuus
oppia kaupan työt hyvinkin laajasti niin, että
hän on opintojen päätyttyä valmis tuoteryhmäammattilainen tai pääsy kesätöihin on
taattu.
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tiimi

Talriikin täydeltä
kotimaista
Ravintola Talriikki aloittaa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna
Vaakunan tarinassa uuden, maukkaan kappaleen.
TEKSTI KIRSI POLTTO KUVAT ELINA RANNANJÄRVI
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H

ihat ovat Talriikissa heiluneet melkein ympäri vuorokauden aina syyskuun ensimmäisestä sunnuntaista
alkaen, jolloin kökällä tyhjennettiin
sali, keittiö ja toimistot viimeistä pikkulusikkaa ja paperiliitintä myöten.
– Urakan päätteeksi kokoonnuimme vielä
Lakeuden saunalle yhdessä syömään ja muistelemaan mukavia sattumuksia menneiden
vuosien varrelta. Oli hyvä saada päätös vanhalle ja avata yhdessä ovi tulevaan, miettii
ravintolapäällikkö Minna Kaski.
Ravintola Talriikki jatkaa Vaakunassa yli

neljännesvuosisadan ajan toimineen Fransmannin perinteitä paikkana, jonne tullaan,
kun halutaan herkutella – syödä vähän paremmin. Samalla sekä Talriikin makumaailma että sisustus ottavat Original-konseptin
paikallisuutta korostavassa hengessä askeleen Ranskasta kohti kotia.
– Ja kyllä tätä on odotettu! Sitä malttamattomammin, mitä lähemmäs h-hetki on tullut.
Mutta aika muutokselle oli kypsä vasta juuri nyt, kun 1991 avattu Original Sokos Hotel
Vaakuna käy läpi täydellistä muodonmuutosta.
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Simo Laine, tarjoilija

Tiina ja Minna

”On ollut mahtavaa saada
olla mukana tekemässä meille
omannäköistä ravintolaa ja oppia
uutta. Ruoka on minulle työ ja
harrastus. Kun syksyllä kestitsen
ystäviä, laitan ankkaa appelsiini- tai
punaviinikastikkeessa, kyytipojaksi
palsternakkapyreetä.

Hyvästi viiksivallu!
Tämä heppu lähti muuttokökässä kierrätykseen
Fransulaisten vanhalle
työkaverille – pojat ovat
kuulemma kuin kaksi
marjaa…?

Laura Kleemola, tarjoilija
Olen työskennellyt Eepeellä yhteensä viitisen
vuotta ja opiskelen työn ohessa restonomiksi. Uuden,
uniikin ravintolan suunnitteluun osallistuminen on
ollut upea näköalapaikka. Pidän erityisen tärkeänä
sitä, että saamme tarjota kotimaista ja lähiruokaa.

Mira Airaksela,
vuoropäällikkö

Vihdoin saimme laittaa
vuosien varrella kertyneen
osaamisen, kokemuksen
ja tietämyksen täydellä
sydämellä peliin.

Minulla tuli Eepeellä 26
vuotta täyteen, Fransulla ihan
ei. Tulin töihin 11. elokuuta 1991,
kun Fransun henkilöstön koulutus
alkoi, ravintola avattiin sitten 10.
syyskuuta. Parasta tässä työssä
ovat ihmiset. Vaikka on kiire, aina
ehtii ohikulkeissaan muutaman
ystävällisen sanan vaihtaa.
Pidämme toisistamme huolta.”

Emma Yli-Karjanmaa,
kokki
Uravalinta oli minulle selvä,
olen aina tykännyt kokata. Uusi
konsepti tuo uudet haasteet,
nautin niistä. Kotona annan
poikaystävän puuhata keittiössä
– välillä on ihanaa, kun saa itse
vain olla hemmoteltavana ja
nauttia hyvästä ruuasta.
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Tomi Hakala ja
Mikko Jylhä

Klimppisoppaa ja maitohorsmaa?

-Tiina Laurila

Talriikki on ylpeä pohjalaisuudestaan ja
suosii puhtaita makuja. Satokausiajattelu
näkyy vahvasti ravintolan kausimenuissa,
Lähiruokamenu syntyy oman provinssin
antimista. Jokaisen annoksen pääraakaaineen takaa löytyy tarina sen alkuperästä.
– Olen pitkään tehnyt ketjutasolla tuotekehitystyötä, josta on ollut paljon hyötyä
omassa työssäni ja uuden rakentamisessa.
Nyt saimme mahdollisuuden ajatella paikallisesti ja laittaa vuosien varrella kertyneen osaamisen, kokemuksen ja tietämyksen täydellä sydämellä peliin, iloitsee
keittiöpäällikkö Tiina Laurila.
Tiinan ja Minnan lisäksi Talriikin tarjonnan suunnitteluun on keväästä alkaen
osallistunut koko ravintolan väki sekä Lakeus Matadorin keittiö- ja ravintolapäällikkö Ossi Kallio. Talriikin ainutlaatuinen
drinkkilista puolestaan on naapurin Amarillon ravintolapäällikkö Joonas Uiton käsialaa.
Paljasjalkaisina pohjalaisina ravintola- ja keittiöpäällikkö miettivät, että olisi

mainiota tuoda Talriikin listoille myös
maakunnan vanhoja perinneruokia, toki
tämän päivän makuun tuunattuina.
– Tämän hetkisellä ruokaprovinssilistalla meillä on ollut kropsu uudessa asussa, mutta kuka tietää, vaikka Talriikissa
vielä joku päivä maisteltaisiin klimppisoppaa ja piimävelliäkin, myhäilee Tiina.
Se on jo varmaa, että Talriikki tulee
hemmottelemaan asiakkaitaan myös villiruualla.
– Esimerkiksi nuoret maitohorsman kevätversot ovat parsan veroinen kausiherkku. Ja näitähän ei kaupan hyllyltä saa. Silloin Talriikin väki ottaa korit käsivarrelle ja
lähtee keräämään. Panemme itsemme peliin, pääsemme käyttämään osaamistamme
ja sovittamaan makuja juuri pohjalaisille
asiakkaille. •

Hyvästi Fransmanni,
tervetuloa Talriikki!
Fransun salissa aina
aukioloaikana palaneet
kynttilät puhallettiin
viimeisen kerran
sammuksiin sunnuntaina
3. syyskuuta kello 16.
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Yhteistyö

Mariann
Tina

Kokemuksen
voimalla ja
yhteistyöllä

Soile

Eepeen kolmen yksikön yhteistyö on
mutkatonta, siitä pitävät huolen
Tina Vainionpää, Mariann Sild ja
Soile Hannu.

E

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT JUSSI OJALA

epeellä on Lapualla vahvaa naisenergiaa.
Mariann Sild on S-marketin päällikkö, Tina
Vainionpää vetää Lähi-ABC:tä ja Soile Hannu
Salea. Heillä on kaikilla yli kymmenen vuoden kokemus esimiestyöstä.
Naiset ovat sopineet, että Mariann on yhteishenkilö
markkinoinnissa ja kannatusilmoittelussa. Kulut laitetaan neljään osaan, sillä yhteistyössä on mukana myös
S-Rauta. Lisäksi asiakastapahtumat järjestetään yleensä
yhdessä.
Merkittävä juttu on työntekijöiden liikkuvuus. S-marketilla ja Salella on jatkuvasti yhteisiä työntekijöitä. Tällä
hetkellä kummassakin toimipaikassa on kaksi henkilöä.
Eri yksiköissä työskentelevät kuljettavat arvokasta
tietoa hyvistä käytännöistä työyhteisöihin.
– Olenkin sanonut työntekijöille, että viekää täältä
mukaan vain hyvät jutut ja kertokaa minulle, jos toisessa toimipisteessä joku tehdään paremmin, Soile kertoo.
Salessa on muihin Lapuan toimipaikkoihin verrattuna erilaista se, että siellä työntekijä tekee välillä töitä
yksin. Siinä tarvitaan pelisilmää ja itseluottamusta, että
osaa hoitaa kaikki eteen tulevat tilanteet.

8

9

Avoimuutta ja huumoria

Lapualaisen Laura Laapion työ jatkui Eepeessä
saman katon alla, mutta toisella puolen taloa.

Saman katon alla työskentelevät Tina ja Mariann juttelevat asioista paljon kasvokkain, kilometrin päässä
työskentelevä Soile ottaa tarvittaessa yhteyden puhelimitse.
– Enemmän olen yhteydessä Marianniin, kun olemme molemmat töissä kaupan puolella. Jos on itsellä
huono päivä, helpottaa soittaa hänelle ja huomata, että
toisella on vielä huonompi, Soile heittää huumorilla.
Naiset arvostavat avointa keskustelukulttuuria ja sitä,
että voivat luottaa toisiinsa. Kollegat kehuvat Mariannin
huumorintajua ja sitä, että hän pitää aina sanansa. Soile
on suorapuheinen ja osaa asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Tina on helposti lähestyttävä, iloinen ja jaksaa kuunnella toisten murheita.
– Koska työskentelemme samalla paikkakunnalla,
asiakaskunta on samanlaista. Et ole koskaan yksin,
Mariann pohtii yhteistyön etuja.

Työmatka on lepohetki

Vaihtamalla
vahvistuu

P

ari vuotta sitten Lähi-ABC Lapualle
töihin tullut Laura Laapio siirtyi
elokuun alussa saman katon alla
sijaitsevaan S-marketiin. Ensimmäisinä
päivinä hän jännitti, miten uudet työkaverit
ottavat vastaan ja kuinka nopeasti oppii
uudet työtehtävät.
– Hyvin täällä on sujunut, marketissa
työskentely on aika erilaista verrattuna
liikenneasemaan. Siellä olin koko ajan
asiakaspalvelussa, täällä työhön kuuluu
muutakin, Laura vertaa.
Työ on myös fyysisesti raskaampaa, sillä
työ sisältää paljon tuotteiden nostelua ja
hyllyttämistä. Laura on tyytyväinen, sillä
kokemusta karttuu erilaisia töitä tehdessä ja
aina oppii kysymällä lisää.
Syy työpaikan vaihtoon oli tyypillinen.
Lauran työt olivat loppumassa, ja Lähi-ABC:n
päällikkö Tina Vainionpää halusi pitää
pätevän tekijän Eepeessä. Hän suositteli
Lauraa S-market Lapuan marketpäällikkö
Mariann Sildille.
– Laura on pääasiassa töissä
S-marketissa, mutta pystyy tarvittaessa
tuuraamaan myös meillä esimerkiksi
sairauslomien takia, Tina toteaa.
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Ruuhkavuosia elävät äidit asuvat muualla kuin Lapualla. Soile ja Tina käyvät töissä Ylistarosta, Mariann Seinäjoelta.
Työmatka on jokaisen mielestä hyvä juttu, aamulla
voi virittäytyä työfiilikseen radion pauhatessa. Illalla
puolestaan saa tyhjentää työasiat mielestään ja siirtyä
kotipuolen kuvioihin.
– Auton ratissa on päivän ainut hetki, jolloin saan
olla yksin. Illat kuluvat lasten harrastuksiin kuskatessa,
Tina kertoo.
– Minusta on hyvä, että työpaikka sijaitsee riittävän
kaukana kodista. Muuten en malttaisi olla täältä poissa,
Mariann lisää. •

Paistinkääntäjien käätyjen
värit kertovat kantajansa
tehtävästä – mitä ”lähempänä
liettä” käätyjen kantaja
työskentelee, sitä enemmän
käädyissä on ”kuumia”
punaisen ja keltaisen sävyjä.

Ossille

Paistinkääntäjien
käädyt
TEKSTI KIRSI POLTTO KUVA ELINA RANNANJÄRVI

Lakeus Matadorin ravintola- ja
keittiöpäällikkö Ossi Kallio vastaanotti
kansainvälisen gastronomisen Chaîne
des Rôtisseurs -järjestön myöntämän
Chef Rôtisseur -arvonimen ja siihen
kuuluvat käädyt Haminassa 26. elokuuta
järjestetyssä tilaisuudessa.

C

haîne des Rôtisseurs – Paistinkääntäjät on
maailman suurin gastronominen järjestö, joka
edistää sekä kansainvälistä että kansallista ruokakulttuuria. Järjestöön kuuluu reilut 25 000 jäsentä noin 80 maassa. Suomi on yli 2000 jäsenellään järjestön kolmanneksi suurin jäsenmaa.
Järjestön jäsenet käyttävät Rôtisseurs-tilaisuuksissa
käätyjä, joiden väri kertoo henkilön aseman järjestössä. Uusi jäsen saa käätynsä kapitulissa, jossa hän vannoo ritarikunnan valan ja hänet juhlallisesti miekalla
lyödään ritariksi. Käätyjen lisäksi luovutetaan tyylikäs
diplomi osoituksena ritarikunnan jäsenyydestä.

Ruokamaakunta maailmalle
Lakeus Matadorin ravintola- ja keittiöpäällikkö Ossi
Kallio vastaanotti käätynsä 26. elokuuta Haminassa
Suomi 100 -teemaisessa Marskin Merkeissä -kapitulissa.
– Oli suuri kunnia tulla kutsutuksi mukaan ja saada näin tunnustusta pitkälle uralle alalla. Näen tämän
huomionosoituksena paitsi itselleni, myös kotimaakuntamme ruokakulttuurille, jonka puolesta Matadorissa aktiivisesti teemme työtä.
Aateluus velvoittaa ja työ Ruokaprovinssin puhtaiden, hyvien raaka-aineiden ja oman maakunnan tuottajien eteen jatkuu.
– Eepeellä on nyt Seinäjoella hieno tilanne, kun
saamme tänne Matadorin lisäksi toisen ainutlaatuisen
ravintolan Talriikin, jossa pääsemme niin ikään toteuttamaan kotimaisuutta ja paikallisuutta arvostavaa ruokafilosofiaamme.
Entä mitä miettii tuore Chef Rôtisseur seuraavista
askelista, onko suunnitelmissa vielä joskus saada järjestön korkein tunnustus, Paistinkääntäjien kilpi, Lakeus
Matadorille?
– Pykälä kerrallaan eteenpäin. Kyllä tavoitteita pitää
olla, mutta lakeuksilla edetään tasaisen varmasti – aika
paljon saa Kyrönjoessa ensin vettä virrata, hymyilee
Kallio. •

Jo vuodesta 1248
Paistinkääntäjien Veljeskunta perustettiin
vuonna 1248, jolloin Ranskan kuningas Ludvig IX
Pyhä antoi julistuksen eri mestarikiltojen
perustamiseksi. Yksi killoista oli ”Les Oyeurs”
eli Hanhenpaistajien Mestarikilta. Myöhemmin
killalle annettiin oikeus valmistaa myös paisteja
ja muita lihatuotteita ja sen nimeksi muutettiin
”Les Rôtisseurs” – Paistinkääntäjät. Vuonna 1609
järjestö tunnustettiin kuninkaallisella julistuksella
Paistinkääntäjien Mestarikunnaksi ja sille
rekisteröitiin oma vaakuna, jossa keskellä kilpeä
liekkien päällä on kaksi varrasta ristikkäin.

TJ:n terveiset

Kesän ja
syksyn
satoa

K

ulunut kesä oli Eepeelle vaihteleva niin ilmojen kuin toimialojen myyntienkin suhteen.
Kumulatiivinen kokonaismyyntimme oli elokuun lopussa budjetin mukainen ja lievästi edellisvuotta parempi.
Kesäkaupassa kovin kasvuvauhti oli marketkaupalla, polttonestekaupalla ja autokaupalla. Majoitus- ja ravintolakaupassa
palasimme viime vuoden superkesätasolta normaaliin, maatalous-rautakaupassa
näkyy edelleen maatilojen tiukka taloustilanne. Lisäkoettelemuksia näille kaupan
aloille toivat lisäksi kevään ja kesän oikukkaat säät.

Sommarens
och höstens
skörd

S

ommaren som gått var varierad
till såväl väderleksförhållandena
som affärsområdenas försäljning.
Vår kumulativa totalförsäljning
var per slutet av augusti i budget och något större än föregående år. I sommarkommersen uppvisade markethandeln, bränslehandeln och bilhandeln den kraftigaste
ökningen. Inom logi- och restaurangverksamheten återgick vi till det normala efter
fjolårets supersommar, inom lantbruks- och
järnhandeln gör sig lantbrukens kärva ekonomi fortfarande påmind. Alla dessa affärsområden utsattes dessutom för ytterligare
prövningar av de nyckfulla väderleksförhållandena under våren och sommaren.
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Kesäduunista palvelualan
ammattilaiseksi
Kesän ajaksi saimme taas joukkoomme yhteensä noin 600 kesätyöntekijää ja 300 kesäharjoittelijaa. Määrä on mittava, yhteensä reilusti puolet kaikista meistä, lähes
1  500 eepeeläisestä. Mittava on myös vastuumme. Monelle nuorelle pesti Eepeellä
on ensikosketus työelämään. Satsaamme
perehdytykseen ja haluamme tehdä kokemuksesta positiivisen ja kannustavan
aina hakuprosessista ja työhaastattelusta
alkaen. Se, että moni kesäpesti muuttuu
vuosien keikaksi ja usein jopa uuden palvelualan ammattilaisen elämänuraksi, on
paras kiitos onnistumisestamme. Lämmittävää oli kuitenkin myös valtakunnallisesti saamamme huomio, kun Vastuullinen
kesäduuni 2017 -kampanja elokuussa palkitsi koko S-ryhmän kunniamaininnalla.

Sen muodostumiseen vaikuttivat vahvasti toukokuussa S-ryhmässä toteuttamamme ruokakyselyn yli 8 000 innostunutta vastaajaa. Ihmiset haluavat puhdasta
ruokaa ja yhä tarkempaa tietoa siitä, mitä
heidän lautasillaan on. Samalla kotimaisuuden merkitys vahvistuu edelleen.
Nämä ovat koko suomalaisen ruokaketjun
– ja oman ruokamaakuntamme – kannalta
erinomaisia asioita. Pidämme erityisen
tärkeänä terveellisen ruuan tarjoamista
lapsille ja kutsumme suomalaisen elintarviketeollisuuden mukaan luomaan
kauppojemme hyllyille lisää terveellisiä,
lapsille suunnattuja ruokatuotteita. Ruokaideoiden matkaa vauhditamme keväällä 2018 aloittavalla S-ryhmän start-up
-foorumi Hehkulla, jonka tehtävänä on
sparrata kiinnostavimmat kaupalliseen
menestykseen.

Ruokamanifesti kutsuu mukaan

Vapaus valita maksutapa

Kesän positiivista satoa oli myös S-ryhmän Porin SuomiAreenassa heinäkuussa
julkistama Ruokamanifesti.

Elokuussa kerroimme, että S-ryhmä tuo
kaikkiin toimipaikkoihinsa uudet Nostokäteisautomaatit.

Från sommarjobbare till
proffs i servicebranschen
Under sommaren hade vi åter totalt ca 600
sommaranställda och 300 sommarpraktikanter. Det är en stor mängd, drygt hälften
av alla oss närmare 1 500 eepeeanställda.
Vi har också ett stort ansvar. För många
unga är sommarjobbet hos Eepee deras
första kontakt med arbetslivet. Vi satsar på
orientering och vill göra erfarenheten till
en positiv och uppmuntrande upplevelse,
ända från ansökningsprocessen och anställningsintervjun. Det att månget sommarjobb
blir en flera år lång anställning och ofta början på en proffskarriär i servicebranschen
är det bästa tacket och tecknet på att vi har
lyckats. Det kändes också bra att få nationellt erkännande: i augusti belönades hela
S-gruppen med hedersomnämnande i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb 2017.

ti, som S-gruppen offentliggjorde vid SuomiAreena i Björneborg i juli.
Över 8 000 entusiastiska respondenter
på S-gruppens matenkät, som genomfördes i maj, bidrog starkt till dess utformning. Människorna vill ha ren mat och
allt exaktare information om vad de har
på tallriken. Samtidigt accentueras inhemskhetens betydelse ytterligare. Dessa
är utmärkta saker för hela den finländska
matkedjan – och vårt eget matlandskap.
Vi tycker det är särskilt viktigt att erbjuda
barnen hälsosam mat, och inbjuder den
inhemska matindustrin att skapa fler hälsosamma matprodukter riktade till barn
att ställa fram på våra hyllor. Vi ger matidéerna en puff framåt med S-gruppens
startup-forum Hehku, vars uppgift är att
sparra de intressantaste till kommersiell
framgång.

Matmanifestet bjuder in

Frihet att välja betalningssätt

Bland positiva sommarhändelser kan också nämnas matmanifestet, Ruokamanifes-

I augusti berättade vi att S-gruppen låter
installera nya Nosto-kontantautomater vid

Käteinen raha on edelleen tärkeä maksuväline asiakkaillemme, ja olemme jo
pitkään saaneet tiedusteluja automaattien
määrän vähenemisestä ja käteispalvelujen heikkenemisestä. Finanssivalvonnan
uusi ohjeistus on mahdollistanut uusille
toimijoille käteisautomaattimarkkinoille
tulon vuoden 2017 alusta, ja uuden yhteistyökumppanimme kanssa voimme nyt
pitkäjänteisesti varmistaa käteisautomaattipalvelujen saatavuuden kaikille asiakkaillemme. Päivittäistavarakaupoissamme
enemmän kuin joka kolmas asiakas maksaa edelleen käteisellä ja haluamme tarjota
asiakkaallemme vapauden valita maksutapansa. Mobiilipalvelut ovat myös yhä
useamman valinta. S-Pankin, kaupan ja
LähiTapiolan palvelut yhdistävä sovellus,
S-mobiili, ylitti alkuvuodesta miljoonan
latauksen rajan.
Mukavaa syksyn aikaa toivottaen,
Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

alla sina verksamhetsställen.
Kontanter är fortfarande ett för våra
kunder viktigt betalningsmedel, och vi har
redan under en lång tid fått förfrågningar
om det minskande antalet automater och
de försämrade kontanttjänsterna. Nya anvisningar från finansinspektionen har gett
nya aktörer inträde på kontantautomatmarknaden från början av 2017, och med
vår nya samarbetspartner kan vi nu långsiktigt säkerställa att alla våra kunder har
tillgång till kontantautomattjänster. Mer än
en tredjedel av kunderna i våra dagligvaruaffärer betalar fortfarande kontant, och
vi vill ge våra kunder frihet att välja betalningssätt. Allt fler väljer också mobiltjänster. S-mobil, appen som förenar S-Banken,
handeln och LokalTapiola, överskred under början av året miljonstrecket i antalet
nedladdningar.
En riktigt trevlig höst,
Kimmo Simberg
verkställande direktör
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vastuullisuus
Vuonna 2016 Eepee tuki

669 397 eurolla
kulttuuria, urheilua ja
yhteiskunnallista toimintaa

Innostamme
lapsia liikkumaan

Marketpäällikkö Teea Takala
ja esimiesvalmennettava
Anduena Hajdar ovat tyytyväisiä.
Marraskuussa 2016 valmistuneen
uudistuksen ja laajennuksen
myötä S-market Kivistöön
saatiin energiatehokas ja
moderni myymälä.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

H
Vastuullisuus
on osa Eepeen arkea

Eepee tekee oman
osuutensa, jotta
Suomesta tulisi
entistäkin parempi
paikka elää.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
KUVA TUUKKA KIVIRANTA
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V

astuullisuus näkyy Eepeen toiminnassa monilla eri tavoin. Taloudellisen vastuunkannon lisäksi on tärkeä
huolehtia ympäristöstä ja kantaa sosiaalista vastuuta.
Eepee on investoinut osana toimipaikkaverkoston kehittämistä viime vuosina erityisesti liikekiinteistöjen energian säästöön ja
säätötekniikkaan. S-ryhmän tavoitteena on
tehostaa energiankäyttöä vuoden 2015 tasoon
nähden 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Kaupallinen johtaja Jari Palo kertoo, että
energiatehokkuusasiat huomioidaan kaikissa Eepeen uusissa kohteissa sekä vanhojen
kiinteistöjen isoissa remonteissa. Esimerkiksi
uudet kylmäjärjestelmät ovat aina energiatehokkaita CO2-pohjaisia, ovellisia malleja. Lisäksi kylmäkalusteiden lämmön talteenotto
on ollut kunnossa jo pitkään. Myymälän lämmittämiseen tarvittava energia otetaan yleensä kylmälaitteiden hukkalämmöstä lämmön
talteenotolla lattialämmityksen kautta.

Eepee hankkii kaikki kiinteistöpalvelunsa
SOK Kiinteistöässältä.
– Kiinteistöässä on kartoittanut kiinteistömme ja tehnyt etenemissuunnitelman tulevaisuuteen. Siinä on huomioitu remontointitarpeet tuleville vuosille. Meillä on heidän
kanssaan myös puhtaasti energiansäästöön
liittyviä projekteja, joista isoin asia on toimipaikkojen valaistuksen uudistaminen.
Led-valaistukseen siirtymällä saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. Lisäksi tausta-automaatiolla saadaan valaistusta kehitettyä niin,
että valot syttyvät, himmenevät ja sammuvat
rakennuksen eri osissa käytön mukaan.
– Uudella tekniikalla päästään pitkälle,
mutta energiansäästötalkoissa henkilökunnalla on keskeinen rooli. Ylimääräisten valojen sammuttaminen ja kylmäkalusteiden
ilmakiertojen varmistaminen ovat pieniä,
mutta tärkeitä tekoja päivittäisessä työssämme, Palo muistuttaa.

Kehittynyttä jätteiden käsittelyä
Kierrätys ja tarkka jätteiden lajittelu kuuluvat
Eepeen arkeen itsestäänselvyytenä. Jätteiden
käsittelyssä ja lajittelussa käytetään kehittynyttä tekniikkaa. Hyvästä ympäristöasioiden
hoidosta syntyy myös näkyvää taloudellista
hyötyä.
– Jätteet hyödynnetään meillä parhaalla
mahdollisella tavalla. Se puoli on niin hyvässä kunnossa kuin se nykyisillä järjestelmillä
voi olla, Palo toteaa.
Uutena keinona vähentää hävikkiä on
syyskuussa käyttöön otettu ilta-ale. Alennusliputetuista elintarvikkeista saa ruokakaupan
viimeisenä tuntina 60 prosentin alennuksen.
– Meillä on ollut jo pitkään käytössä 50
prosentin alennus, sen avulla olemme vähentäneet poisheitettävää hävikkiä. Tulemme
seuraamaan mielenkiinnolla, onko tällä uudella ilta-alella vaikutusta, Palo kertoo.
Eepeen ruokahävikki oli viime vuonna reilu
prosentti myynnistä. Luku sisältää myös hyväntekeväisyyteen lahjoitetut tuotteet. Hävikistä liki puolet, noin 45 prosenttia, on kasviksia,
20 prosenttia leipää ja 15 prosenttia maitotaloustuotteita. Loppu viidesosa jakaantuu melko
tasaisesti eri tuoteryhmien kesken. •

yllykallion Prismassa oli elokuun viimeisenä
lauantaina vilskettä, kun Seinäjoen lukuisat urheiluseurat esittelivät siellä toimintaansa. Päivän teemana oli lapsille ja nuorille suunnattu
harrastustoiminta.
Mukana oli lähes 20 seuraa amerikkalaisesta jalkapallosta taitoluistelijoihin. Paikan päällä sai kokeilla
lentopalloilua ja pingistä sekä istahtaa karting-autoon.
Seinäjoen Peliveljien osastolla oli vipinää. Monet
kävivät testaamassa laukaisututkalla, miten kovaa oma
laukaus lähtee kohti maalia.
SPV:n harrastuspuolta luotsaavan hallituksen puheenjohtaja Petra Anttilan mukaan osastolla poikennutta väkeä kiinnosti muun muassa se, missä iässä salibandyharrastuksen voi aloittaa. Myös tyttöjen omista
ryhmistä tuli kyselyjä.
– Meidän vanhempi-lapsi-kerhomme on tarkoitettu
2013 syntyneille ja vanhemmille. Poikaryhmien nuorimmat ovat syntyneet vuosina 2010–2011. Nuorin tyttöikäluokka ovat 2008 syntyneet.
Anttilan mielestä vuosittain järjestettävä tapahtuma
sopii erinomaisesti Prismaan. Kauppakäytävän keskellä
oleva aukio on niin suuri, että seurojen esittelypisteistä
saa rakennettua torimaisen kokonaisuuden.
– Lisäksi Prismassa tapahtuma tavoittaa paljon paremmin ihmisiä kuin jos olisimme järjestäneet tämän
esimerkiksi urheilutalolla, hän toteaa.
Kauppareissun yhteydessä tarttui kätevästi tietoa
lasten harrastusmahdollisuuksista myös heille, jotka
eivät olleet aktiivisesti miettineet asiaa. Anttila kehuu
Seinäjokea lasten harrastusten kannalta optimaalisen
kokoiseksi.
– Kaupunki on riittävän iso, että se tarjoaa laajan
valikoiman harrastuksia. Lisäksi se on riittävän pieni:
välimatkat harrastuksiin pysyvät kohtuullisina, hän sanoo. •
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toimialaturnee
Ruokaa läheltäsi

Leijonalauma on irti

Syksy täynnä tapahtumia
Eepee Agrin syksy on alkanut jo ensi vuoteen
valmistautumisella. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 19. kesäkuuta yrityskaupan,
jossa Hankkija Oy ostaa Eepee Agri Oy:n,
joten kauppa toteutuu suunnitellusti vuoden
vaihteessa. Valmistelevat työt eivät vaikuta
kaupankäyntiin, ja palvelun saumaton
jatkuvuus siirtymävaiheessa tullaan varmistamaan muun muassa käyttämällä jonkin
aikaa kahta it-järjestelmää rinnakkain.
Kaikki kesällä järjestämämme tapahtumat
saavuttivat suuren suosion, ja kalenteri
on täynnä aktiviteetteja myös syksyllä.
Kesäkuussa Seinäjoella järjestetty Farmari
sai jatkokseen uudistuneen Nurmi 2017
-tapahtuman Härmässä. Hantulan tilan
Kasvun paikka -päivä kokosi elokuussa
Seinäjoelle huikean noin neljänsadan hengen
yleisön ympäri Suomen tutustumaan
viljantuotannon tehostamisen uusimpiin
keinoihin. Samalla ihailtiin tilalla meneillään
olevaa kevätohrasadon maailmanennätysyritystä, jossa lajikkeena on Syngentan uusi
Laureate-ohra. Lokakuussa olemme mukana
KoneAgria-messuilla Tampereella, ja marraskuussa järjestämme perinteiset Eepee Agrin
syksyn konemyynnin ennakkopäivät sekä
teemme asiakasmatkan Saksan Hannoverissa
järjestettäville Agritechnica-messuille.
Kylmän kevään jähmettämää puutarhaja rautakaupan myyntiä ei saatu enää
kesän ja alkusyksyn aikana kirittyä kiinni.
Positiivinen vire hankintojen suhteen on
kuitenkin tiloilla säilynyt maidon ja viljan
hintojen hienoisen nousun myötä. Odotamme
uutta vuotta innokkaina ja uskomme, että
kun uuden organisaation myötä saamme
hyödyn sekä ison talon hankintakanavista
että ostoehdoista, voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammat valikoimat
entistä kilpailukykyisemmin hinnoin.
Samalla haemme kotimaakunnassamme
yhä vankempaa markkina-asemaa palvellen
asiakkaitamme kattavassa toimipisteverkostossamme tuttujen myyjien voimin.
Matti Vainionpää

TOP 3
S-RAUTA KAUHAJOKI
AGRI KORTESJÄRVI
AGRI SEINÄJOKI

16

116,7
113,6
112,0

Autokaupan kirkkaana valopilkkuna on
loistanut vuoden auto, Peugeot 3008. Odotuksemme tälle perheautoluokan tammikuussa
esitellylle citymaasturille olivat korkealla,
mutta näin huikeita tuloksia emme osanneet
odottaa – Peugeot 3008:n on ostanut yli
puolet Ess Autotalosta 2017 aikana uuden
auton hankkineista. Nyt Peugeot-perheen
leijonalauma on saanut uuden johtajan,
valikoimaamme on elokuussa saapunut SUV
Peugeot 5008. Koeajolle kannattaa tulla heti
ja laittaa uusi auto saman tien tilaukseen, niin
ajamaan pääsee varmuudella heti vuodenvaihteesta alkaen.
Kaiken kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä
uusien autojen kappalemääräiseen kauppaan
kuluneen vuoden osalta. Kolikon kääntöpuoli
ovat olleet meille vaihdossa tulleet käytetyt
autot, joiden hintataso on aina katteellisesti
haaste. Tämänkin haasteen selättämisessä
meitä tukee hienosti etenevä yhteinen myyntikoulutuksemme. Kontaktoimme asiakkaita
aktiivisesti sekä autokaupan että jälkimarkkinoinnin osalta ja tsemppaamme toisiamme
pitämään yllä sekä kontaktointien määrää
että laatua.

S-Etuhuollossa on riittänyt vilskettä välillä
ruuhkaksi asti, kun huoltoja ja uusien autojen
varusteluita on ollut jopa kahden viikon
mittaisena jonona. Jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme vielä entistä tehokkaammin ja lyhyemmällä vasteajalla, mietimme
parhaillaan parasta tapaa tämän logistisen
palapelin tehostamiselle.
Yhdenkään autoilevan eepeeläisen ei
kannata nyt antaa syksyn yllättää, Ess
Autotalon syyshuolto varmistaa öljynvaihdolla
sekä valojen, pyyhkijän sulkien ja renkaiden
kuntotarkastuksella, että pirssi on pimeillä
ja liukkailla iskussa. Ja jos tarpeen, saa uudet
renkaat alle asennettuna edulliseen henkilökuntahintaan – samoin päästömittaukset
sisältävän katsastuksen.
Juhamatti Aronen

TOP 3
UUDET AUTOT
VARAOSAT
VAIHTOAUTOT

150,9
108,5
105,3

Onnea yksivuotiaalle!
Lähi ABC -asemamme Alajärvellä, Alavudella,
Ilmajoella, Lapualla, Teuvalla ja Ähtärissä
juhlivat 14. lokakuuta yksivuotissynttäreitään.
Nyt on sopiva ajankohta pysähtyä perusteellisesti tutkailemaan, miten hyvin olemme
onnistuneet ja miten voimme toimipaikkakohtaisesti räätälöidyllä tarjonnallamme palvella
asiakkaitamme vielä entistäkin paremmin.
Lähi ABC -asemillamme suositut Meirän
taloon annokset saavat viime syksyn
uudistuksen myötä rinnalleen yhteistyössä
Atrian kanssa kehittämämme Meirän
taloon noutopöydän aina perjantaisin. Hyvä
yhteistyömme jatkuu ja omat keittiöammattilaisemme sekä mara- että limy-toimialoilta
ovat mukana miettimässä ABC-ravintoloidemme valikoimaan uusia herkkuja tuoreista,
kotimaisista ja aina mahdollisuuksien
mukaan oman ruokamaakuntamme antimista.
Alkuperän lisäksi yhä useampia meistä
kiinnostavat ruuan keveys ja terveellisyys,
ja tulemmekin koko ketjussa kiinnittämään
huomiota erityisesti noutopöytien salaattivalikoiman houkuttelevuuteen.

Tankkaus kaikilla Eepeen ABC-asemilla on
ollut kaikille vihreän S-Etukortin omistajille maailman helpointa ja turvallisinta jo
helmikuusta alkaen. Nyt saamme kertoa
iloisia uutisia myös yritysasiakkaillemme
– mobiilitankkaus käy kätevästi nyt myös
mustalla S-Business -kortilla. Tankkaukseen ABC-asemalla tarvitaan vain kolme
painallusta. Mobiilisovellus tunnistaa auton
sijainnin, tankkaaja valitsee mittarin ja
tankkaa. Maksaminen hoituu automaattisesti maksukortilta. Samalla yrityksen
polttonesteostojen paperikuittihulabaloo
jää historiaan, kun sähköiset kuitit voi siirtää
järjestelmästä suoraan kirjanpitoon.
Juhamatti Aronen

Original Sokos Hotel Vaakunan uusi Talriikki
avaa ovensa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Talriikki aloittaa Vaakunan tarinassa uuden
maukkaan kappaleen, mutta jatkaa samalla
talossa yli neljännesvuosisadan ajan toimineen
Fransmannin arvokasta perinnettä paikkana,
jonne tullaan, kun halutaan herkutella – syödä
vähän paremmin.
Sekä Talriikin makumaailma että sisustus
ottavat samalla Original-konseptin paikallisuutta korostavassa hengessä askeleen
Ranskasta kohti kotia. Aika muutokselle oli
kypsä nyt, kun 1991 avattu Original Sokos Hotel
Vaakuna käy läpi täydellistä muodonmuutosta.
Hotellimme Seinäjoella ovat uudistusten jälkeen
yhteiseltä sielultaan ja sydämeltään pohjalaisia,
mutta kumpikin konseptin hengessä originelleja
– omannäköisiään ja yksilöllisiä. Niiden ravintolat, Talriikki ja Lakeus Matador täydentävät
mainiosti toistensa ainutlaatuista tarjontaa.
Taliikin uusi menu on alusta loppuun Eepeen
omien ammattilaisten, keittiöpäällikkö Tiina
Laurilan, ravintolapäällikkö Minna Kasken sekä
Lakeus Matadorin keittiö- ja ravintolapäällikkö
Ossi Kallion käsialaa. Haluamme yhä vahvemmin
korostaa kotimaisuutta ja paikallisuutta.
Olemme ylpeitä pohjalaisuudestamme, Ruokaprovinssimme antimista ja puhtaista mauista.
Satokausiajattelu tulee näkymään vahvasti
kausimenuissamme, samoin Lähiruokamenu on
edelleen yksi ylpeydenaiheemme.
Original Sokos Hotel Vaakunan uudistuksen
sisustussuunnittelun kulmakivet arvokkuus,
dramaattisuus ja pohjalaisuus näkyvät vahvoina
myös Talriikissa. Hotellin ensimmäiset 57
täydellisen muodonmuutoksen läpikäynyttä
huonetta avattiin asiakkaille toukokuun lopussa.
Nyt työn alle on otettu loput 90 huonetta, ja
kokonaisuudessaan uudistus valmistuu toukokuussa 2018.
Oikukas kesäsää ei houkutellut terasseille
ja sai matkailijat jättämään majoitusvaraukset
viime tippaan. Seinäjoen suurten kesätapahtumien aikana kelit olivat onneksi kohtalaiset,
mutta kaupunkikeskustan myllerrys houkuttelee ravintolakierroksen sijasta vain yhden
paikan pistäytymiselle kerrallaan. Suuntaamme
kuitenkin katseet jo menneen sijasta tulevaan
ja valmistaudumme upealla ravintolatarjonnallamme vastaamaan pikkujoulujuhlijoiden
toiveisiin.
Juhamatti Aronen

TOP 3
ABC PESUKATU PRISMA
ABC PRISMA NURMO
ABC ÄHTÄRI

TOP 3
161,3
117,1
104,1

MARA TAPAHTUMAT
HESBURGER SEINÄJOKI PRISMA
BUFFA SEINÄJOKI PRISMA

115,6
109,8
109,3

Eepeen verollinen myynti
TAMMIKUU–ELOKUU 2017

KTOT

359,2

M€

KBUD

359,3

M€

KEDV

355,4

M€

Syksyyn energiaa säästäen
Eepeen ruokakaupoissa otettiin valtakunnallisen hävikkiviikon maanantaista 11.
syyskuuta alkaen käyttöön ”happy hour”
-hinnoittelu. Parasta ennen -päiväystä ja
viimeistä käyttöpäivää lähestyvät elintarviketuotteet myydään 60 prosentin alennuksella myymälän viimeisen aukiolotunnin
aikana. Valtaosa kaupan ruokahävikistä,
45 prosenttia, on hedelmiä ja vihanneksia.
Leivän osuus on 20 ja maitotaloustuotteiden 15 prosenttia. Loput hävikistä on
muun muassa eineksiä ja valmisruokaa.
Eepee pyrkii edelleen lisäämään yhteistyötä eri tahojen kanssa päiväysruoan
jatkokäytön osalta.
Kesän aikana saatettiin loppuun yksi
marketkaupan iso energiatehokkuusprojekti. Kaikissa niissä Eepeen marketkaupan
yksiköissä, joissa se oli mahdollista,
maitohuoneet on nyt muutettu ovellisiksi. Muutos sekä säästää energiaa että
tekee myymälän lämpötilasta entistäkin
miellyttävämmän asioida ja työskennellä.
Jatkamme toimipaikkojemme kehittämistä
yhä ympäristöystävällisemmiksi. Parhaillaan
meneillään on kylmälaitteiden energiankäytön optimointipalveluiden pilotointi
yhteensä kuudessa eri yksikössä. Hankkeen
alustavat tulokset näyttävät lupaavilta,
optimoinnin avulla on mahdollista saavuttaa

merkittävää säästöä. Käynnissä on myös
oma projektinsa, jolla lisäämme merkittävästi energiatehokasta led-valaistussa
kaikissa myymälöissämme.
Sale Tanelinranta suljettiin 15. heinäkuuta
kiinteistössä todetun kosteusvaurion
vuoksi. Toimimme pikaisella aikataululla
rakennusammattilaisten havaintojen varmistuttua, sillä emme riskeeraa asiakkaiden
ja henkilöstön terveyttä. Tanelinrannan
työntekijät ovat siirtyneet töihin Eepeen
muihin yksiköihin ja olemme käynnistäneet
uuden kiinteistön kaavoitus- ja suunnittelutyöt. Tavoitteena on, että tontille avataan
uusi myymälä jo vuoden 2018 aikana.
Marketkaupan myynti kehittyi
alkuvuoden aikana positiivisesti ja
vaikkeivat säät kesällä suosineetkaan, sujui
kesäkauppa hyvin. Kiitos kaikille hyvästä
työstä! Pidetään vauhti yllä myös syksyn
tullen ja kartutetaan joulukauppakuntoa
vaikka marja- ja sienimetsällä ulkoillen.
Jari Palo

TOP 3
S-MARKET KIVISTÖ
S-MARKET KAUPPAKESKUS
LEHTINEN
S-MARKET KORTESJÄRVI

126,2
119,8
118,0
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Tommin palsta

vastuullisuus

Myyntipäällikkö heikki Latvala toivottaa kaikki tervetulleiksi Ess
Autotalolle tutustumaan ja koeajamaan Hyundai Ioniq plug-in hybridin.
Tälle ladattavalle mallille luvataan pelkällä sähköllä noin 50 kilometrin
toimintasäde, joka riittänee monen työmatkaan mainiosti.

Saisiko olla sähköä autoon?
Eepeen toimialueella on sähköllä latautuvien autojen
virta vielä pieni, mutta kiinnostus kasvaa koko ajan.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

M

yyntipäällikkö Heikki Latvala
kertoo, että Ess Autotalossa on
sähköautoista kiinnostuneiden
kyselyjä ollut viikoittain. Tarjouksiakin on tehty, mutta suurimman
terän ostohalusta vievät tällä hetkellä pitkät toimitusajat. Sähköauton ostaja joutuu
odottamaan ekologista menopeliään kymmenisen kuukautta.
Toistaiseksi sähköautoja on myyty vasta muutama
– Tämä sähköautojen latauspiste on
ollut lähinnä turistien käytössä, Latvala
esittelee Hyllykallion ABC CarWashin
seinustalla olevaa lataustolppaa.
Sähköllä ja polttoaineella käyviä plugin-hybridiautoja on mennyt kaupaksi
enemmän. Niiden etuna on, että autoilla
voi ajaa pitemmän matkan. Kun sähkön
lataus loppuu, voi siirtyä käyttämään
polttoainetta.
Tällä hetkellä sähköauton hinta on
noin 40 000 euroa. Siinä on normaalia
autoa edullisempi autovero, vain 1 300
eroa, kun tavallisesta autosta saa maksaa kolmesta neljään tuhanteen euroon.
Lisäksi sähköauton käyttökustannukset
ovat pienet, ja helppoutta tuo vähäinen
huoltotarve.
Täyteen ladattu auto kulkee noin kolmensadan kilometrin matkan. Latvala ke-
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huu moottorin sähäkkyyttä, sillä se lähtee
liikkeelle tosi ärhäkkäästi. Hän ei ole vielä
hankkinut itselleen sähköistä autoa. Laihialainen kertoo syyksi pitkän työmatkan,
jonka varrella ei ole auton latauspisteitä.
– Seuraan kyllä kiinnostuneena, miten nopeasti sähköautot meillä yleistyvät,
hän pohtii.

Latauspiste kannustaa
ympäristöystävällisyyteen
Eepeellä on tällä hetkellä neljä latauspistettä, joista viimeisin tuli kesällä LähiABC Alavudelle.
– Haluamme kannustaa asiakkaitamme ympäristöystävällisyyteen tarjoamalla
monipuolisia vaihtoehtoja. Alavuden lisäksi meillä on latauspisteet ABC Jalasjärvellä, ABC Kristiinankaupungissa ja ABC
Carwash Hyllykalliolla, toimialapäällikkö Heli Back kertoo.
ABC-ketjun ja Fortumin yhteistyön tarkoituksena on luoda Suomen valtaväylien varrelle pikalatauspisteiden verkosto,
jonka avulla sähköautoilla voi liikkua
kaikkialla. Pikalataus kestää noin 30 minuuttia ja maksimiteho on 50 kilowattia.
Tuona aikana saadaan ladattua 80 prosenttia akkujen varauskapasiteetista, joka
antaa noin sadan kilometrin toimintasäteen.

Back kertoo, että Eepeessä tehdään
jatkuvasti töitä ympäristöystävällisyyden
eteen.
– Neljällä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ABC:llä eli Hyllykalliolla, Kivistössä, Alavudella ja Alajärvellä voi
tankata E85-biopolttonestettä, jonka valmistamiseen käytetään biojätettä. Lisäksi
polttonestevalikoimaan kuuluu Smart
Diesel, joka palaa perinteistä dieseliä täydellisemmin, jolloin moottorin lähipäästöt ovat pienempiä. •

Tiesitkö, että?
•S
 uomessa on tällä hetkellä noin 3 000
täyssähköautoa ja ladattavaa hybridiä.
•H
 allituksen tavoitteena on, että
vuoteen 2030 mennessä Suomessa on
vähintään 250 000 sähkökäyttöistä
autoa.
•P
 elkästään sähköä voimanlähteenä
käyttävä täyssähköauto on käytössä
päästötön ja lähes äänetön.
•L
 adattavassa hybridissä on sähkömoottorin lisäksi joko bensiini- tai
dieselkäyttöinen polttomoottori.
CO2-päästöt ovat pienet ja yhdistetty
kulutus alhainen, noin 1–2 litraa.

Elli avuksi työvuorosuunnitteluun
Oikeat ihmiset, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

S

-ryhmässä käytössä oleva työvuorosuunnittelujärjestelmä MaraPlan
korvataan Elli-järjestelmällä vuoden 2018 loppuun mennessä.
MaraPlan on elinkaarensa lopussa, eikä se
enää taivu nykyaikaisen työvuorosuunnittelun tarpeisiin.

Mikä Elli on?
Elli on monipuolinen ja joustava työvuorosuunnittelujärjestelmä, joka tarjoaa työkaluja suunnittelun tarpeisiin toimialasta,
ketjusta tai suunnittelun organisointitavasta riippumatta. Elli korvaa Dooris-järjestelmän kanssa myös työvuorojen kutsujärjestelmä Tempuksen. Elli ei ole automaatti,
vaan apuväline. Esimies on se, joka työvuorolistat edelleen suunnittelee ja jolle
niitä koskevat toiveet ja kysymykset esitetään. Työntekijä voi siis vaikuttaa omiin
työvuoroihinsa aivan samalla tavoin kuin
tähänkin saakka.

Mitä etua Ellistä on?
Elli on looginen ja yksinkertainen. Kun
taustatiedot on järjestelmään viety kattavasti, helpottuu työvuorosuunnittelu
jatkossa. Elli auttaa työvuorojen suunnittelijaa rutiineissa, huolehtimalla muun
muassa TES-sääntöjen tarkistuksesta ja
palkan muodostamisesta työaikakirjausten
perusteella. Elli huomioi automaattisesti
poikkeavat palkkatapahtumat, kuten sunnuntaityöt tai ylityöt. Uudet käytännöt vähentävät virheiden mahdollisuutta, ja läpinäkyvät pelisäännöt edistävät tasapuolista
työvuorosuunnittelua.

Kenen työhön Elli vaikuttaa?
Eniten Ellin tulo koskettaa kaikkia esimiehiä, jotka työvuoroja suunnittelevat. Kaikki eepeeläiset näkevät aikanaan Ellin tulon
konkreettisesti ainakin työvuorolistojen
uudesta ulkoasusta. Ellin avulla eepeeläisille tarjoutuu vielä entistäkin monipuolisempia mahdollisuuksia ristiintyöskentelyyn ja sisäiseen liikkuvuuteen, sekä sitä
kautta oman osaamisen hyödyntämiseen
ja kehittämiseen. Samalla Elli auttaa meitä parantamaan asiakaspalvelua, kun oikeat ihmiset ovat töissä oikeassa paikassa
oikeaan aikaan. Toimintatapojen virtaviivaistaminen auttaa hallitsemaan entistä
paremmin myös henkilöstöhallinnon kustannuksia.

Milloin Elli tulee?
Elli tulee olemaan käytössä kaikissa
S-ryhmän yrityksissä Suomessa vuoden
2018 loppuun mennessä. Eepeellä edetään
siten, että kuluvan syksyn Henna Kanto
ja Jukka Matikainen kouluttautuvat Ellikouluttajiksi ja vastaavat sitten esimiesten
ja kakkosten valmennuksista 2018 kevään
ja alkusyksyn aikana. Elli otetaan Eepeellä käyttöön toimialoittain siten, että limy
pilotoi ensi vuoden tammikuussa ja viimeisenä mukaan hyppää lokakuussa mara.
Siirtymät on ajoitettu toteutumaan aina
tasoittumisjaksojen katkoilla. Ellistä tiedotetaan tarkemmin kaikille eepeeläisille
syksyn kuluessa ja hankkeen etenemisen
myötä.
Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

Ellin avulla eepeeläisille
tarjoutuu entistä
monipuolisempia
mahdollisuuksia
ristiintyöskentelyyn ja
sisäiseen liikkuvuuteen.

<< L2-Posti Oy <<
Posti Green

Merkki kuin merkki kuntoon ja Bonukset päälle!
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot
Monimerkkihuolto • Valtuutettu merkkihuolto: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Hyundai, Suzuki ja Isuzu

renkaat henkilökuntahintaan
S-Etuhuollosta
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25€

Rengassarjan ostajalle

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

RENGASTYÖT
VELOITUKSETTA
arvo 45 €

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

Edullinen

AUTOLAINA
ESS AUTOTALOSTA Eepeen HENKIlökunnalle!
Uusiin ja käytettyihin autoihin
Laina-aika 24-60 kk riippuen auton iästä
Käsimaksu 20-30% riippuen auton iästä
Rahoituslaskelma tehdään Ess Autotalossa automyyjän kanssa.
AUTOMYYNTI 010 76 49000
Myyntipäällikkö Heikki Latvala 010 76 49101
Juha Yliselä 010 76 49004 • Jani Kekola 010 76 49001
Pauli Puska 010 76 49002 • Harri Huhtala 010 76 49003
Esimerkkilaskelmat:
Jos ostat uuden tai alle 4 vuotta vanhan 15 000 € maksavan auton, laina-aika 5 v (60 kk), kuukausierä 252,63 €.
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 157,61 €, joista korkojen osuus 122,31 €.
Todellinen vuosikorko 0,41%, auton kokonaishinta 15 157,61 €.
Jos ostat 5-7 vuotta vanhan 6 000 € maksavan auton, laina-aika 4 v (48 kk), kuukausierä 126,55 €.
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 74,52 €, joista korkojen osuus 39,30 €.
Todellinen vuosikorko 0,61%, auton kokonaishinta 6 074,52 €.

Korko vain

0,323%
Tarjous voimassa 31.12.2017 saakka.

Avausmaksu 35 €,
ei muita kuluja!

KATSASTUS
LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio)
S-Etuhuolto palvelee ma-pe 8-17, la 10-14 • Puh. 010 764 9040 || Automyynti palvelee ma-pe 8-18, la 10-15 • Puh. 010 764 9000
Ess Katsastus puh. 010 764 9100 (*puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

