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Eepee sykkii  
somessa ja S-mobiilissa
Kädessäsi on neljällä sivulla laajentunut henkilökuntalehtemme, 
joka on legendaarisesti jo vuodesta 1985 toiminut Eepeen henkilö-
kunnan ja sidosryhmien tiedottajana – ja hyvin onkin toiminut.

Kun ilmestymistahti on neljä kertaa vuodessa, ehtii kuitenkin 
tapahtua paljon lehtien välissä. Suurin osa siitä kerrotaan sähköisissä 
medioissa.

Parhaiten pysyt kaikesta selvillä seuraamalla Eepeen eri 
Facebook- ja Instagram-sivuja, jotka löydät kootusti osoitteesta 
vuosikatsaus.eepee.fi. Samalla sivustolla on nykyaikaisen visuaali-
sesti 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 kannattaa aina myös 
peukuttaa ja mahdollisimman usein jakaa. Näin saamme kasvatettua 

näkyvyyttämme Facebookissa ja Instagramissa 
ja julkaisumme näkyvät automaattisesti 

useammalle.
Myös S-mobiiliin saadaan jälleen uutta, 

kun heinäkuusta lähtien näkyviin tulevat 
S-Pankin lainat ja elokuun sovelluspäi-
vityksessä tulee mahdolliseksi maksaa 

S-Pankin luottokorttilaskua. S-ryhmän 
kohdentamisen taustajärjestelmä 

vaihtuu ja kohdentamiseen tulee uusia 
mahdollisuuksia. Välillä S-mobiilissa 

on etuja, jotka on kohdistettu vain 
henkilökunnalle.

Seuraa Eepeetä S-mobiilissa ja 
somessa, niin pysyt sykkeessä 
mukana!

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Eepee luopuu maatalouskaupasta ja myy Eepee Agri 
Oy:n osakekannan Hankkija Oy:lle. Kauppa edellyttää 
kilpailuviranomaisten hyväksymistä ja on siihen asti 
ehdollinen. Suunnitelman mukaan kauppa toteutuu 
vuodenvaihteessa.

– Etelä-Pohjanmaa on vahvaa maatalousaluetta, 
jonka kehittämisessä haluamme olla mukana. 
Hankkijalla on ollut pitkään hyvää yhteistyötä Etelä-
Pohjanmaan Osuuskaupan ja alueen viljelijöiden kanssa. 
Kauppa selkeyttää toimintaa ja parantaa kilpailu-
kykyämme, mistä asiakkaamme hyötyvät, kertoo 
Hankkijan toimitusjohtaja Jyrki Lepistö. 

– Hankkija suurena toimijana vahvistaa osaami-
sellaan koko elintarvikeklusterin toimintaa maakun-
nassa. Myynnin jälkeen Eepee pystyy keskittymään 
ydinliiketoimintaansa eli kuluttajaliiketoimintaan muilla 
toimialoilla sekä panostamaan entistä enemmän inves-
tointejaan ja kehittämisresursseja muiden toimialojen 
kilpailukyvyn ja palvelutason parantamiseksi, toteaa 
toimitusjohtaja Kimmo Simberg. 

Hankkija ostaa  
Eepee Agrin

Oletko jo tutustunut Eepeen uuteen 
blogisivustoon Vuosikatsauksen 
Ajankohtaista-osiossa? Samasta 
osoitteesta löytyvät kaikkien 
somekanaviemme viimeisimmät 
päivitykset. Vinkkaa kaverille kanssa!

vuosikatsaus.eepee.fi

Eepeen oma blogi

Eepeen ravintoloissa on loka–joulukuussa tarjolla juhlamenu maam-
me satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Menun yhteydessä kerromme 
ruokailijoille oman 114-vuotiaan Osuuskauppamme tarinan.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on ollut jo alkuhetkinään edellä-
kävijä Suomen osuuskauppojen joukossa. Seinäjoki sai ensim-
mäisenä koko paikkakunnan kattavan osuuskunnan, joka ilmoitettiin 
Etelä-Pohjanmaan ensimmäisenä kaupparekisteriin 1903. Kaupan 
avajaisia vietettiin Alapuskan talossa, nykyisen Vapaudentien ja 
Työväenkadun välissä, ystävänpäivänä 14. helmikuuta.

Edistykselliset eteläpohjalaiset osuuskaupat varasivat kaukokatsei-
sesti jo perustamisilmoituksessaan mahdollisuuden myös muunlaiseen 
liiketoimintaan. Esimerkiksi 1904 aloittanut Lapuan Osuuskauppa 
varautui leipomotoimintaan ja kaljanpanoon. Ähtärin Osuuskaupassa 
puolestaan oli tarkoitus harjoittaa ”makkaraliikettä”. Kahvila- ja ravin-
tolatoiminta alkoi ensimmäisenä Kauhavan, Kortesjärven ja Ylistaron 
Osuuskaupoissa 1920-luvun puolivälissä.

Kieltolain, sota-ajan ja säännöstelyvuosien jälkeen ravintoloissa 
maistuivat 50–60-luvuilla wieninleike sekä lehti-, sipuli- ja pippuri-
pihvit. Eepee nousi liikevaihdoltaan Etelä-Pohjanmaan suurimpien 
yritysten joukkoon. Myymälöitä perustettiin eri puolille toimialuetta ja 
lisää voimaa tuli yhdistymisistä: Ylistaron Osuuskauppa 1965, Nurmon 
Osuuskauppa 1970 ja Kuortaneen Osuuskauppa 1974. Tälle perustuk-
selle rakennettiin vuonna 1985 Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa.

Suomi 100 -ruokalistat

Eepeen Virittämö rokataan nyt 
Seinäjoen Tangomarkkinoi-
den aikaan yökerho Karman 

tiloissa. Keskiviikkona aloitetaan 
Ressun ja Jussin vauhdittamina, 
torstaina kuullaan ja koetaan Laura 
Voutilaisen valovoimainen show. 
Viikonlopun niminä ovat Jukka 
Poika ja Movetron.

Päiväsaikaan festivaalikansa 
pääsee nauttimaan Karman tango-
terassilla. Luvassa ovat jo legen-
daarisiksi muodostuneet Tarjan 
karaoketanssit ja Tangokaraoken 
SM-kilpailut keskiviikkona klo 20. 
Torstaista alkaen pääsee harjoit-
telemaan tanssikuvioita Tanssii 
Tähtien kanssa -ohjelmasta tutun 
Susa Matsonin iloisilla tanssi-
tunneilla. Torstaipäivän ehdoton 
kohokohta on rakastettu iskelmä-
laulaja Eino Grön, joka tulkitsee 
tangoa suurella tunteella Karman 

tangoterassilla.
Lisäinfoa tapahtumasta Karman 

ja Virittämön Facebookista ja 
nettisivuilta. Iltaohjelmaan lippuja 
myydään ovelta (ke 7 euroa, to, pe ja 
la 10 euroa). Päiväkohtaisia ennak-
kolippuja tulee myyntiin tangotoi-
mistoon.

www.ravintolakarma.fi
www.facebook.com/ravintolakarma 
www.facebook.com/virittamo

Virittämö  
siirtyy Karmaan

Täysin uudistettu S-market Kauhajoki juhli 
avajaisiaan 12. huhtikuuta.

S-marketissa uutuuttaan kiiltävät nyt 
hylly- ja kylmäkalusteet, kassaosasto 
pöytineen sekä pullonpalautusjärjestelmä. 
Uutta marketissa ovat myös paistopiste ja 
uunituoreet leipomotuotteet. Uusien hylly-
kalusteiden avulla muutettiin tavararyhmien 
sijoittelua ja lisättiin ostamisen helppoutta.

Uudistuksessa kiinnitettiin erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen. Kylmäkalus-
teiden uusimisella ja hiilidioksidikylmälai-
toksella saavutettiin täysin freonivapaa ja 
ympäristöystävällinen jäähdytys.

Nykytekniikalla varustettu hiilidioksidi-
laitos on myös erittäin energiapihi, joten 
sähkönkulutus tulee laskemaan merkittä-
västi. Lisäksi marketin valaistus uusittiin 
energiatehokkaaksi ja silmiä miellyttäväksi 
led-valaistukseksi.

S-market  
Kauhajoesta  
tuli energiapihi

Sähköautojen 
latauspiste 
Alavudelle
Lähi ABC Alavudelle on 
tehty kaksi sähköautojen 
latauspistettä: pikalatauspis-
te ja peruslatauspiste, joissa 
molemmissa voi ladata kahta autoa 
yhtä aikaa. Lähi ABC Alavus on Eepeen neljäs 
latauspiste. Muut kolme ovat ABC Jalasjärvel-
lä, ABC Kristiinankaupungissa ja ABC CarWash 
Hyllykalliolla.

ABC tuo pikalatauspisteitä asemilleen 
yhteistyössä Fortumin kanssa. Tavoitteena on 
luoda Suomen valtaväylien varrelle toimiva 
pikalatauspisteiden verkosto, ja Alavus 
valikoitui paikaksi keskeisen sijaintinsa vuoksi. 

Pikalataus kestää noin 30 minuuttia ja 
maksimiteho on 50 kilowattia. Tuona aikana 
saadaan ladattua 80 prosenttia akkujen 
varauskapasiteetista, jolla ajaa noin sata 
kilometriä.

Suomessa on  
tällä hetkellä noin  

3 000 
täyssähköautoa ja 

ladattavaa hybridiä.

pääkirjoitus e-palat
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E
motion Seinäjoen myymäläpääl-
likkö Jaana Pihlajan tiimissä teh-
dään töitä sen eteen, että asiakas 
saa mahdollisimman kokonaisval-
taisen palvelukokemuksen. Mo-

nesti kysymys on herkistä asioista, kuten 
hyvin istuvista alusvaatteista. Tällä alalla 
ammattilaisuus painaa paljon.

– Silmäni ovat niin harjaantuneet, että 
en enää tarvitse mittanauhaa, kun etsin 
asiakkaalle sopivia rintaliivejä, myyjä Kat-
ri Mäki kertoo.

Hän uskoo, että näin sensitiivisellä 
alalla auttaa maanläheinen luonne. Asiak-
kaan on tärkeää tuntea olonsa kotoisaksi 
sovituskopissa.

Kuten suurin osa muistakin myyjistä, 
Katri on koulutukseltaan kosmetologi. 
Alusvaatteisiin hän on siirtynyt, kun ko-
kemus on tuonut lisää varmuutta. Nyky-
ään Katri tuntee, että tuo puolisko liikettä 
on hänelle mieluisinta aluetta.

– Tänä kesänä muotia ovat värikkäät 
alusvaatteet, erityisesti pinkit, mutta 
myös muut värit. Paljon on pitsiä, lisäksi 
kaarituista on monissa malleissa luovuttu. 
Uutena hittinä ovat painijanselällä varus-

tetut, vain kevyesti topatut rintsikat, hän 
esittelee.

Lupaavaa kasvua
Vaikka Seinäjoen ydinkeskusta on raken-
nusbuumin takia revitty auki, sillä ei ole 
ollut haitallista vaikutusta Mega-keskuk-
sessa sijaitsevan Emotionin myyntilukui-
hin, päinvastoin.

– Asiakasmäärämme ovat kasvaneet. 
Meillä on hyvin parkkitilaa ja ilmainen 
tunnin pysäköinti. Lisäksi miehet ovat 
löytäneet tänne, meiltä löytyy hyvä vali-
koima parranhoitotuotteita ja miesten kos-

metiikkaa, Jaana kertoo.
Osasyy kasvuun ovat S-Etukorttitarjo-

ukset, jotka päihittävät usein jopa ristei-
lyjen taxfree-hinnat. Hyvän lisän tuovat 
myös kosmetologin palvelut saman katon 
alla. Parhaillaan on mietinnässä myös laa-
jentaminen kampaamotoimintaan.

– Meillä on toiveena, että jossain vai-
heessa saisimme hiustenhoidon kampaa-
mosarjoja valikoimiimme. Meiltä kysy-
tään niitä usein, koska lähes jokaisessa 
Emotionissa ne ovat myynnissä ja ne ovat 
mukana ketjun markkinoinnissa. Päätöstä 
kampaamon perustamisesta ei ole tehty.

Kirkasta kesää 
Tyypillinen Emotionin asiakas ostaa kak-
si-kolme tuotetta kerrallaan. Toinen asia-
kasryhmä ovat he, jotka tulevat hakemaan 
vain tietyn tuotteen.

– Kirkkaat värit ovat kesällä muotia 
huulipunissa, lisäksi kiilto saa huulet 
hehkumaan. Luomiväreissä ovat trendik-
käitä hiekka ja meren eri sävyt. Sininen 
on nyt ykkösväri, rohkeimmat värjäävät 
ripsensäkin siniseksi, myyjä Helena Esko 
esittelee.

Ihan iholla
Emotionissa ratkaistaan päivän aikana monia kysymyksiä, 

jotka liittyvät ulkonäköön ja joskus myös itsetuntoon.

Helena Esko vinkkaa, että tänä kesänä luomiväreissä ovat muotia hiekka ja meren eri sävyt. Huulet punataan kirkkailla väreillä.

Jaana Pihlaja kertoo, että 
Emotionin asiakasmäärät ovat 
olleet mukavassa kasvussa.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI 
KUVAT OSSI ALA-KOJOLA

Helena

Katri

Jaana

Meillä töissä:
Jaana Pihlaja
Armi Viitala

Helena Esko 
Katri Mäki

Lea Kytökorpi
Pilvi Rissanen
Siiri Kytöharju

Susanna Peurala

tiimi
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Vähän aikaa sitten Emotioniin töihin tullut Helena ke-
huu työpaikan ilmapiiriä avoimeksi. 

– Meillä kunnioitetaan toisten näkemyksiä, osaamista ja 
erilaisuutta. Totesin heti muutaman työpäivän jälkeen, että 
aivan kuin olisin kotiin tullut, hän hymyilee.

Myös kosmetologin töitä tekevä Helena näkee kauneu-
denhoidon vaikutukset ihoa syvemmälle. Joskus hoitotilan-
teessa avautuu samalla mielen lukkoja, joiden tilalle tulee 
itseluottamusta ja uudenlaista varmuutta.

Raikkaita tuoksuja
Tuoksuja esittelevä myyjä Susanna Peurala paljastaa, että 
kesämiesten trendituoksut ovat raikkaita sitrustuoksuja. 
Naisten tuoksumaailmassa on runsaasti kukkaistuoksuja ja 
hedelmäisiä vivahteita, raikkaita nekin.

Työharjoittelijana Emotionissa aikoinaan aloittanut Su-
sanna kehuu, että kahdeksan hengen työtiimissä on hyvä 
yhteishenki. Myös kesätöihin tullut, vastavalmistunut kos-
metologi Siiri Kytöharju kehuu, että on saanut hyvän vas-
taanoton.

– Tykkään tosi paljon, tämä työ tuntuu omalta jutulta. 
Ehostaminen on minulle mieluisinta, meikkaajan koke-
mukseni ansioista osaan valita oikeat tuotteet asiakkaalle. 
Tällä hetkellä muotia ovat ainakin highlighterit, joilla voi 
valon avulla korostaa kasvojen muotoja.

Emotionin ammattilaiset kertovat, että heidän asiakas-
kuntansa seuraa hyvin ajan kauneustrendejä, kuten esimer-
kiksi valovoiteiden tuomia uusia mahdollisuuksia. Poikke-
uksellisen hyvin asioista ovat perillä nuoret, jotka löytävät 
tuoreimman tiedon YouTubesta.

Entäpä se kesän kuumin kysymys: millainen uima-asu 
on nyt hottia?

– Kukkakuosit, perusvärit musta ja punainen. Pallot ovat 
tulleet takaisin. Uimapukumallit ovat hieman peittäväm-
piä, mutta bikineistä löytyy myös paljastavia malleja, Jaana 
kertoo kesärantojen kirjosta. •

Meillä kunnioitetaan 
toisten näkemyksiä, 
osaamista ja 
erilaisuutta.

  Siiri Kytöharju sai mieluisan
kesätyöpaikan Emotionista.

  Seinäjoen Amarillo on valittu 
ketjunsa parhaaksi vuonna 2016.

SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuoh-
jaus valitsee vuosittain ketjuistaan parhaat 
ravintolat. Raadin mukaan Seinäjoen Amarillo 
oli ketjun tasaisin suorittaja Secret Visitoris-
sa ja asiakastyytyväisyydessä vuonna 2016 
– ja on jatkanut kehittymistään alkuvuodesta 
2017.

Amarillon koko henkilökunta on sitoutunut 
laadukkaaseen tekemiseen. Ravintolapääl-
likkö Joonas Uitto johtaa ravintolaa määrä-
tietoisesti ja ketjun vahvuuksia hyödyntäen 
yhdessä keittiömestari Sanna Ojalan kanssa. 

– Asetimme viime vuonna Amarillon henki-
lökunnan kanssa tavoitteen olla Suomen 
paras. Sitoutuneet pohjalaiset tarttuivat 
haasteeseen, ja nyt pääsemme nauttimaan 
kovan työn tuloksista. Tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin ja pitää saavutettua tekemisen 
iloa ja tasoa yllä, hehkuttaa Joonas tiimiään. 

Joonas on mukana myös Amarillon juoma-
tuotekehitysryhmässä, jonka kautta hän 
osallistuu aktiivisesti kehittämiseen ja jakaa 
osaamistaan.

– Seinäjoen Amarillon koko työryhmä on 
hienosti sisäistänyt Amarillon hengen ja 
tekee kaikkensa nautinnollisen ravintola-
elämyksen hyväksi, jatkaa toimialapäällikkö 
Elina Mäki-Opas.

Suomen 
paras 

Emotionin vinkkejä: 

1. Kiristääkö rintsikkojen 
ympärysmitta? Ei hätää,  
Emotionista voi ostaa käteviä 

jatkopaloja.

2. Sinkki on superia iholle.  
Se auttaa myös akneen.

3. Kokeile magnesiumia, se on 
hyvä estolääke migreeniin.  
Hyväksi lihaksille, hermostolle 
ja iholle. Sopii myös 
urheilijoille palautumiseen.

ajankohtaista
  Susanna Peurala poimii muotituoksuina 

raikkaat ja hedelmäiset.

Susanna

Siiri

76



ajankohtaista

Seinäjoen Original Sokos Hotel 
Vaakunan uudistetut huoneet 
ovat valmiina kesäsesonkiin. En-
simmäiset 57 täydellisen muodon-
muutoksen läpikäynyttä huonetta 
avattiin asiakkaille toukokuun lopussa. 
Elokuun puolivälissä otetaan työn alle loput 
90 huonetta ja toukokuussa 2018 pitäisi kaiken olla valmista.

– Hiukan epäreilua toki on, että tänä kesänä vain osa asiakkaista 
saa uudistetun huoneen, pahoittelee hotellipäällikkö Merja Kivioja.

Ensimmäisenä valmistui testihuone, jonka ilme kaikkine 
yksityiskohtineen monistettiin kaikkiin huoneisiin sviittiä lukuun 
ottamatta. Huoneen testasi parikymmentä silmäparia eri näkökul-
mista, ja muutoslistaa kertyi kaksi paperiarkillista.

– Roskisten väri vaihtui, matkalaukkutaso uudistettiin ja hyllyjä 
siirreltiin. Asiakkaat arvostavat viihtyisyyttä, persoonallisuutta ja 
sujuvuutta. Kaiken perusta on kuitenkin sänky. Jos se on huono, millään 
muullakaan ei ole enää väliä, Kivioja sanoo.

Vaakunan sänkyjen valmistaja on seinäjokinen Uness Oy. Nukku-
mismukavuuden kävivät hotellipäällikkö ja vastaanottopäällikkö 
Merja Rantala itsekin testaamassa useaan kertaan ennen lopullista 
päätöstä.

– Sängyn valinnassa ei valitettavasti koskaan voi miellyttää kaikkia. 
Aina se on yhdelle liian kova ja toiselle liian pehmeä. Tämä joustin-
patja joka tapauksessa on laadukas ja petauspatja miellyttävän 
vahva, Rantala sanoo.

Lisäksi huoneessa on divaani, josta saa kätevästi lisävuoteen 
petauspatjan avulla.

Arvokas, dramaattinen  
ja pohjalainen
Toinen hotellivieraita paljon puhuttava seikka on valaistus. Yksi 
kaipaa paljon valoa, toinen tunnelmaa. Tämä on uudistuvassa 
Vaakunassa otettu huomioon viimeisen päälle, sillä valonlähteitä on 
huoneessa kaikkiaan seitsemän ja kylpyhuoneessa lisäksi neljä.

– Valaistus ja epäsuorat valonlähteet tuovat huoneeseen hienon, 
dramaattisen tunnelman. Asiakas saa säädettyä valaistuksen 
mieleisekseen kätevästi yhdestä kytkimestä, sanoo Kivioja.

Sisustussuunnittelun perustana oli kolme sanaa: arvokas, 
dramaattinen ja pohjalainen. Aatelishenkistä arvokkuutta 
huoneeseen luo värikolmikko nutria, sininen ja roosa sekä 
laadukkaat materiaalit ja huonekalut. Dramaattisuus syntyy 
valaistuksen lisäksi kuoseista. Pohjalaisuus taas näkyy huoneen 
designissa.

Kivioja kertoo, että suuri osa kalusteista ja tekstiileistä on 
hankittu oman maakunnan yrityksiltä.

– Halusimme, että kaupungin kaksi hotellia ovat aidosti erilaiset. 
Kun Lakeus on nimensä mukaisesti jussipaita-pohjalainen, Vaakuna 
saa olla aatelishenkinen, hän sanoo. •

Valaistus luo 
dramatiikkaa
Hyvä sänky on hotelli- 
huoneen kunkku.

TEKSTI ANNE KOHTALA
KUVA JUSSI METSÄPELTO

Esimiesvalmennus toi Jonna Harju-Panulalle 
tilaisuuden siirtyä Lehtimäelle marketpäällikön 
kakkoseksi.

Esimiestyö 
kutsuu 
oppimaan
Jonna Harju-Panula hakee 
valmennuksesta syventävää tietoa 
Eepeestä ja esimiestyöstä.

S-market Lehtimäen marketpäällikön kak-
konen Jonna Harju-Panula on melko tuore 
eepeeläinen. Hän aloitti myyjänä S-market 

Kivistössä Seinäjoella reilu vuosi sitten ja laittoi 
heti tilaisuuden tullen hakemuksen marketkau-
pan esimiesvalmennusryhmään.

– Esimiestyö oli minulla tähtäimessä alusta 
pitäen, mutta en olisi uskonut, että asiat lähtevät 
rullaamaan näin äkkiä. Pidin kuitenkin tärkeänä, 
että tutustun ensin S-ryhmän toimintatapoihin 
myyjän työn kautta, hän sanoo.

Harju-Panula on toiminut esimiestyössä 
kaupan alalla toistakymmentä vuotta. Ee-
peelle hän siirtyi Ylihärmän K-kaupasta, 
jossa hän toimi neljä vuotta kauppiaana. 

– Pari vuotta sitten Kesko päätti lo-
pettaa K-kaupan Ylihärmästä ja myin 
toiminnan M-marketille. Neljä päivää pi-
din vapaata välissä, jonka jälkeen aloitin 
vauhdilla uusissa S-kuvioissa, hän jatkaa.

Kokemukset  
jakoon työkierrossa
Eepeen marketkaupan esimiesvalmen-
nusryhmä aloitti parin vuoden mittaisen 
koulutuksen helmikuussa. Jollaksen val-
mennusryhmään osallistuu kolmetoista 
eepeeläistä. Opetussuunnitelmassa on 
kahdeksan lähiopetusjaksoa, joiden ai-
kana opitaan muun muassa vuorovaiku-
tustaitoja, perehdyttämistä, haastavia esi-
miestilanteita ja itsensä johtamista.

Lisäksi kaikki ryhmäläiset ovat siirtyneet 
työkiertoon oppimaan toisten yksiköiden 
toimintatapoja. Kivistössä työskenneelle 
Harju-Panulalle tarjoutui marketpäällikön 

kakkosen paikka Lehtimäeltä.
– On todella mielenkiintoista huoma-

ta, kuinka kaupat eroavat toisistaan kuin 
yö ja päivä. Lehtimäki on maalaispaikka-
kunta, jossa lähikauppaan tullaan vielä tu-
risemaan kuulumisia. Kivistössä on hek-
tisempää. Tavaraa tulee sisään vauhdilla 
ja ihmiset käyvät kaupassa kiireellä, hän 
kuvaa.

Ajan tasalla muutoksessa
Harju-Panula on iloinen, kun pääsi esi-
miesvalmennuksen ansiosta tekemään 
konkreettisesti esimiestyötä. Paljon ovat 
antaneet myös keskustelut ryhmäläisten 
kesken.

– Kun laitetaan yhteen joukko eri ikäi-
siä, erilaisella kokemuksella varustettuja 
ihmisiä, joilla on yhteinen mielenkiinnon 
kohde, syntyy hienoja keskusteluja. Siinä 
opitaan puolin ja toisin, hän sanoo.

Vaikka esimiestyö sinänsä on Harju-Pa-
nulalle tuttua pitkältä ajalta, S-ryhmässä 
on ollut runsaasti opittavaa. Järjestelmät 
ovat erilaiset, samoin vastuut eri rooleissa.

– Olen tottunut organisoimaan ja katso-
maan toimintaa kokonaisuutena. Kuiten-
kin maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat 
ja tilanteet muuttuvat. Ihmisten kohtaami-
seen, hankaliin tilanteisiin ja palauttee-
nantoon on mukava saada koulutuksesta 
lisää työkaluja ja uutta tietoa.

Motivoitunut ryhmä
Opiskelijat tekevät valmennuksen aika-
na Eepeen marketkaupalle myös mittavat 
projektityöt pienryhmissä. Harju-Panulan 
ryhmä paneutuu työssään hyllytykseen. 
Valmentajana toimiva Netta Hasunen ker-
too, että projektitöitä valmistuu kaiken 
kaikkiaan neljä ja jokaisella työllä tulee 
olemaan huomattavaa merkitystä Eepeen 
marketkaupan kehitykselle.

– Ryhmä on todella aktiivinen ja kuvai-
sin jokaista opiskelijaa määrätietoiseksi, 
oma-aloitteiseksi ja suuren työmoraalin 
omaavaksi. Jokaisella valmennettavalla on 
todella tahtoa kehittyä ja kasvaa esimies-
työssä. Näin motivoitunutta ryhmää on ilo 
valmentaa, hän kehuu. •
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Vuosijuhla

Hyvää kesää toivottaen,

Kimmo Simberg 
toimitusjohtaja

Kevät kirkasti 
kaupan
näkymät

Ljusnande 
utsikter för 
handeln i vår

Trevlig sommar!

Kimmo Simberg 
verkställande direktör

Otimme tänä keväänä 
historiallisen askeleen, 
kun ilmoitimme 25. 
huhtikuuta luopuvamme 
maatalouskaupasta ja 
myyvämme Eepee Agri Oy:n 
koko osakekannan Hankkija 
Oy:lle. Kauppa edellyttää 
kilpailuviranomaisten 
hyväksymistä ja on siihen asti 
ehdollinen.

I våras tog vi ett historiskt steg, 
då vi den 25 april meddelade att 
vi avvecklar lantbrukshandeln 
och säljer hela aktiestocken 
i Eepee Agri Oy till Hankkija 
Oy. För att kunna genomföras, 
måste affären godkännas av 
konkurrensmyndigheterna.

Kauppa tuntuu ymmärrettäväs-
ti haikealta, olemmehan tehneet 
maatalouskauppaa koko 114- 
vuotisen olemassaolomme ajan. 

Osuuskauppamme syntyi kotimaakun-
tamme maanviljelijöiden perustamana ja 
heidän tarpeitaan palvelemaan. Samalla 
asialla olemme nyt – haluamme kaupalla 
taata alueemme tuottajille kattavimman 
palveluverkoston ja monipuolisimman 
tarjooman kilpailukykyisimpään hintaan. 
Hankkija suurena toimijana vahvistaa 
osaamisellaan koko elintarvikeklusterin 
toimintaa maakunnassa. Olen iloinen, kun 
sekä asiakkaamme että henkilöstö ovat ot-
taneet uutisen positiivisin mielin vastaan 
ja näkevät sen avaamat uudet mahdolli-
suudet. Tästä on hyvä jatkaa.

Kaiken kaikkiaan alkuvuoden kauppa 
Eepeessä on sujunut suunnitelmien mu-
kaan, tulos on kokonaisuutena suunnil-

leen viime vuoden tasolla. Marketkauppa 
starttaa kesään hyvässä matkavauhdissa. 
Liikennemyymälätoimialan tuloksessa 
näkyy polttonesteiden kova hintakil-
pailu, osin myös yhä meneillään oleva 
sopeutuminen kaupan vapautuneisiin 
aukioloaikoihin. Hotelli- ja ravintola-
toimialalla on puolestaan viime vuoden 
superkesän jälkeen edessä normaali mat-
kailusesonki. Agrissa odotetaan kylmän 
kevään jälkeen vilkasta kesää, ja autokau-
passa ruokitaan myyntivirettä koulutuk-
sen kannustamana.

Koko valtakunnan tasolla kaupan näky-
mät vaikuttavat kirkkaammilta kuin aikoi-
hin. Kaupan liiton toukokuisen mittauk-
sen mukaan kuluttajien luottamus omaan 
talouteensa on ennätysvahva. Kukkaron-
nyörit ovat löystymässä ja rahaa aiotaan 
käyttää hieman entistä enemmän – esi-
merkiksi 44 prosenttia kuluttajista kertoo 

pitävänsä kestotavaroiden hankkimista 
nyt kannattavana. Myös vienti vetää eli 
kasvu ei ole ainoastaan kotimarkkinoiden 
varassa. Syksyn budjettiriihessä päättäjil-
tä tarvitaan nyt kaukokatseisia ratkaisuja, 
liikkeelle lähtenyttä hyvää kehitystä ei 
tule torpata ostovoimaa heikentävin rat-
kaisuin.

Olemme taas saaneet kaikissa yksiköis-
sämme toivottaa tervetulleiksi kesätyönte-
kijät ja -harjoittelijat. Maineemme hyvänä 
työnantajana kantaa – hakemusten määrä 
oli tänäkin vuonna huikea. Huolehditaan 
sen säilymisestä erinomaisella perehdy-
tyksellä.

Förståeligt nog känns affären vemo-
dig, för vi har ju idkat lantbruks-
handel under hela vår 114-åriga 
existens. Vårt handelslag grunda-

des av lantbrukarna i vårt hemlandskap 
att tjäna deras behov. Detsamma vill vi nu 
– med den här affären vill vi garantera pro-
ducenterna i vår region det mest omfattan-
de tjänstenätverket och det mångsidigaste 
utbudet till det konkurrenskraftigaste pri-
set. Hankkija är en stor aktör, som med sitt 
kunnande stärker hela livsmedelsklustrets 
verksamhet i landskapet. Det gläder mig 
att både våra kunder och vår personal har 
gett nyheten ett positivt mottagande och 
ser de nya möjligheter som den öppnar för. 
Det här är en bra utgångspunkt.

Allt i allt har affärsverksamheten i 
Eepee förlöpt planenligt; totalresultatet 

är i nivå med fjolårets. Markethandeln går 
in i sommaren med god marschfart. Tra-
fibutiksverksamhetens resultat återspeglar 
den hårda priskonkurrensen i bränsle-
handeln, delvis också anpassningen till 
handelns avreglerade öppettider. Efter 
fjolårets supersäsong har hotell- och res-
taurangverksamheten att se fram emot en 
normal turistsäsong. I Agri förväntar man 
sig en livlig sommar efter den kyliga vå-
ren, och inom bilhandeln stimulerar man 
säljarna med utbildning.

På riksnivå verkar handelns utsikter lju-
sare än på långa tider. Enligt Handelsför-
bundets mätning i maj är konsumenternas 
tilltro till den egna ekonomin rekordartat 
stark. Man håller inte så hårt om penning-
pungen, och tänker spendera lite mer – 44 
procent av konsumenterna säger sig tycka 

att det nu skulle löna sig att köpa kapital-
varor. Också exporten drar, så tillväxten är 
inte helt beroende av hemmamarknaden. 
Beslutsfattarna måste fatta långsiktiga be-
slut under höstens budgetmangling; man 
får inte kväsa den goda utvecklingen med 
beslut som försvagar köpkraften.

Vi har åter hälsat sommaranställda och 
sommarpraktikanter välkomna till alla 
våra enheter. Vårt rykte som god arbetsgi-
vare är grundmurat – antalet ansökning-
ar var åter hisnande stort. Med utmärkt 
orientering i jobbet ska vi se till att det 
håller.

TJ:n terveiset
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toimialaturnee

Peukutettava palvelu kesätestissä

Kesäsesonki on liikennemyymä-
läkaupassa oivallinen testi sille, 
miten hyvin kaikki peukutettavan 
palvelun peruselementit ovat meillä 
kunnossa. Kun matkailijat saapuvat 
ABC-asemille, on ensiarvoisen 
tärkeää, että olemme luoneet 
puitteet mukavalle kohtaami-
selle sekä helpolle ja vaivatto-
malle asioinnille. Jahka tilat ovat 
moitteettoman siistit, vierailijat 
otetaan ystävällisesti tervehtien 
vastaan ja sekä noutopöydän että 
vitriinien valikoimat ovat herkullisia 
ja houkuttelevia, ovat onnistumisen 
edellytykset kohdallaan.

Tämän onnistumisen kannalta 
avainasemassa on tietysti henki-
löstö eikä perehdytyksen roolia voi 
koskaan liikaa korostaa. Kesäväen 
opastaminen tapaamme toimia on 
oleellista kahdesta eri näkökul-
masta. Osaava henkilöstö on 
tärkein käyntikorttimme, ja onnis-
tunut perehdytys varmistaa onnis-
tuneen, tasalaatuisen asiakaspal-
velun. Kun otamme uudet limyläiset 

arvostaen mukaan joukkoomme, 
huolehdimme samalla työnantaja-
kuvastamme ja siitä, että olemme 
houkutteleva työpaikka alan uusille 
ammattilaisille myös jatkossa.

Kesäkaupan keskellä 
suuntaamme katseet myös syksyyn 
ja pohdimme muun muassa 
Lähi-ABC-asemien seuraavia 
kehitysaskeleita tuotesortimentin 
kehittämisen näkökulmasta. 
Kaupan aukioloaikojen vapautuessa 
roolimme liikkuvien asiakkaiden 
palvelussa on entisestään koros-
tunut ja on tärkeää, että varmis-
tamme valikoimiemme osuvuuden 
nimenomaan heidän tarpeitaan 
ajatellen.

Juhamatti Aronen

TOP 3

ABC PESUKATU PRISMA 161,0
ABC PRISMA NURMO 119,5
ABC ÄHTÄRI 108,9

Kesämenoa moneen makuun

TOP 3

Maakunnan kesään on nyt luvassa 
paljon uutta sekä hotelli- että ravin-
tolarintamalla. Original Sokos Hotel 
Vaakunan ensimmäiset 51 täydellisen 
muutoksen läpikäynyttä huonetta 
avattiin asiakkaille toukokuun 
viimeisen viikon alkajaisiksi. Lakeuk-
sille saapuvan matkailijan on nyt 
helppo löytää tarjonnastamme omaan 
makuunsa sopivin majoitusvaihtoehto 
– Vaakuna puhuttelee arvokkuudesta 
ja dramatiikasta nauttivia, Original 
Sokos Hotel Lakeus jussipaitahen-
kistä peripohjalaisuutta janoavia.

Vaakunan kotipihassa, Seinäjoen 
kauppatorilla, kesäkansan janonsam-
mutuksesta ja katuruokaherkuttelusta 
vastaa Aalto-terassiravintolan ja 
Ulpu-ruokapirssin tehokaksikko. Lisää 
virtaa samalle tontille tuo Tangomark-
kinoiden aikaan nyt yökerho Karman 
tiloihin rokkaamaan siirtyvä Virittämö. 
Päiväsaikaan festivaalikansa viihtyy 
Karman tangoterassilla, jonne tuovat 
torstaista alkaen lisämaustetta 
muun muassa Tanssii Tähtien kanssa 

-ohjelmasta tutun Susa Matsonin 
iloiset tanssitunnit. Ajankohtaiset 
tapahtumatiedot löytyvät Karman ja 
Virittämön Facebook-sivuilta.

Kesäherkuttelijan kannattaa 
katsastaa näillä kulmilla myös 
vastikään Suomen parhaaksi valittu 
Seinäjoen Amarillo. Pieneen ja 
pikaiseen nälkään avun tuo naapurin 
Hesburger, jonka leikkitila uudistui 
parahiksi kesälomailevien lapsiper-
heiden ruokahetkiä hauskuuttamaan. 
Maakunnan kesä on taas täynnä 
tapahtumia ja tekemistä, toivo-
tamme kaikki vierailijat tervetulleiksi 
nauttimaan pohjalaisesta vieraanva-
raisuudestamme!

Juhamatti Aronen

Eepeen verollinen myynti 

Hankkija-kauppa 
vahvistaa asemaamme

Eepee Agrin tämän kevään merkittävin tapahtuma on 
ollut 25. huhtikuuta julkistettu kauppa, jossa Etelä-
Pohjanmaan Osuuskauppa luopuu maatalouskaupasta ja 
myy Eepee Agri Oy:n koko osakekannan Hankkija Oy:lle. 
Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksymistä ja 
on siihen asti ehdollinen. Suunnitelman mukaan kauppa 
toteutuu vuoden vaihteessa.

Näin iso uutinen oli luonnollisesti iso myös henkilö-
kunnalle. Monella Eepee Agrin väestä on takanaan pitkä 
työura Osuuskaupan palveluksessa ja muutos uuteen 
mietityttää. Lämmin kiitos porukalle siitä, että kun tieto 
tuli kesken kiireisimpien kevätkaupan valmistelujen, 
käänsimme yhdessä katseet tulevaisuuteen ja keski-
tyimme työhön.

Myös asiakkaamme ovat ottaneet muutoksen 
vastaan hyvin. Eepee ja Hankkija ovat pitkään tehneet 
yhteistyötä alueen viljelijöiden kanssa yhdessä. Asiak-
kailla säilyvät tutut myyjät, toimipisteet ja palvelut. 
Vain kyltti katolla vaihtuu ja valikoimiin tulee pieniä 
muutoksia. Yhdistymisen myötä kilpailukykymme 
kiristyvässä toimintaympäristössä paranee, ja Hankkija 
suurena toimijana vahvistaa osaamisellaan koko elintar-
vikeklusterin toimintaa maakunnassa. 

Kevättä saatiin tänä vuonna odottaa pitkälle touko-
kuuhun ja lopulta harpattiin lumien sulamisesta suoraan 
alkukesään ja toukotöihin. Samalla kauppa virkistyi 
kerralla, luonnollisesti puutarhakaupassa mutta myös 
varaosa-, rauta- ja maatalouskaupassa. Lisäksi viljanos-
tajia on riittänyt, koska osalla tiloista ovat nyt omat 
siilot tyhjinä viime vuoden huonon sadon takia.

Kaiken kaikkiaan tiloilta kuuluu positiivisia uutisia. 
Lihojen kotimaiset tuottajahinnat kääntyivät hienoiseen 
nousuun ja hintataso on pysynyt vakaana. Erityisesti 
sianlihan vienti ja kotimaisen kysynnän piristyminen 
vetävät sen hintaa hieman ylöspäin. Yleinen maail-
mantalouden kasvu on piristänyt kuluttajakysyntää ja 
vaikutukset näkyvät koko maatalous- ja elintarvikemark-
kinoiden ketjussa. 

Farmari avasi komeasti suven Seinäjoella 14.–16. 
kesäkuuta huipentaen jo viime syksynä suunnittelulla 
alkaneen työn. Kiitos kaikille mukana olleille, omaa väkeä 
meitä oli paikalla kolmisenkymmentä sekä Hankkijalta 
ja muilta yhteistyökumppaneilta lisäksi toinen mokoma. 
Kauppoja tehtiin jälleen paikan päällä useita ja tapaa-
misten perusteella luvassa on vilkas loppuvuosi, jahka 
syksyn konesesonki starttaa.

Matti Vainionpää

S-RAUTA KAUHAJOKI  128,8
VILJAKAUPPA  119,3
AGRI KORTESJÄRVI  114,5

TOP 3

Myyntikoulutus  
tuottaa tulosta

Autokauppa kurvaa kesään yhteisen myyntikoulu-
tuksemme vauhdittamana. Kevät toi valikoimiimme 
upean joukon uutuuksia ja olemme aktiivisesti 
kontaktoineet asiakkaita niistä kertoen. Nyt löytyy 
jokaiselle autoilijalle juuri sopiva vaihtoehto: vuoden 
auto Peugeot 3008, Fiat Tipo, Huyndain i40- ja i30- 
mallistot sekä Ioniq hybrid -uutuudet.

Uusien autojen kauppa on oiva esimerkki siitä, 
että isojen hankintojen myyntityö ei ole sprintti 
vaan maraton. Aikaa ensimmäisestä keskuste-
lusta kaupantekoon kuluu helposti puolikin vuotta. 
Kun keväällä jutellaan autoasioista puhelimessa, 
saatetaan syksyllä tavata asian tiimoilta myymä-
lässä ja palata kaupantekoon vasta keväällä, kun 
uusimmat mallit taas ovat saapuneet. Aivan ensisi-
jaisen tärkeä paikka on ollut herätä hoksaamaan se, 
ettei tämä polku ala itsestään. Oma aktiivisuutemme 
ensikontaktin ottamisessa on ainut tapa laittaa 
myyntiprosessi liikkeelle.

Kun kesällä liikutaan, liikutaan myös käytet-
tyjen autojen kaupoilla. Mikäs sen mukavampaa 
kuin pistäytyä vaikka sateisen lomapäivän ratoksi 
katsastamaan Ess Autotalon erinomaiset vaihtoau-
tovalikoimat ja kurvata sitten saman tien kesäka-
dulle uusi kaara alla. Ja ennen kesän automatkalle 
suuntaamista kannattaa ensin käydä S-Etuhuollossa 
tarkistuttamassa auton lomakunto – onhan ilmas-
tointi iskussa? Pienet kesämatkalla tärkeät asiat, 
kuten vaikkapa pyyhkijöiden sulanvaihdot, hoituvat 
puolestaan nopeasti ja näppärästi Hyllykalliolla 
ABC CarWash -pesukadun yhteydessä toimivassa 
fiksaushallissamme.

Juhamatti Aronen

UUDET AUTOT 134,5
S-ETUHUOLTO 103,0
VARAOSAT 102,2

TOP 3

S-market Kauhajoen uudistuksen 
valmistumista juhlittiin avajaisin 12. 
huhtikuuta. Helmikuun lopulla aloitettu 
urakka sujui hienosti aikataulussa. 
Modernit kalusteet, kassaosasto ja 
pullonpalautusjärjestelmä ovat saaneet 
hyvää palautetta asiakkailta. Odotettu 
paistopiste takaa uunituoreet leipo-
motuotteet, ja ostaminen on tavara-
ryhmien uuden sijoittelun myötä entistä 
sujuvampaa ja helpompaa. Suuret 
kiitokset koko henkilökunnalle venymi-
sestä tiukassa aikataulussa. Jaksetaan 
vielä hetki tsempata, taustatilojen 
osalta työt jatkuvat heinäkuulle.

Palveluvalikoima täydentyi niin ikään 
huhtikuussa S-market Koskenkorvassa, 
kun myymälään avattiin Postin palve-
lupiste. Prismassa puolestaan uusitaan 
juhannukseen mennessä pullo- ja 
tölkkipalautusjärjestelmä. Hedelmä- ja 
vihannesosastojen koulutuskierros 
on saatu päätökseen sopivasti kesän 
satokauden kynnyksellä. Nyt on 

aika nauttia kotimaan herkullisista 
antimista – kasvikset sopivat oivalli-
sesti myös grilliin. Juuri nyt parhaim-
millaan ovat esimerkiksi kesäkurpitsa, 
munakoiso, vihreä tankoparsa, paprikat 
ja chilit. Muistetaan siis kaikissa 
myymälöissämme houkuttelevat 
esillepanot ja huolehditaan siitä, että 
tarjoamme asiakkaillemme huippu-
laatua joka päivä ja koko aukioloajan.

Marketkaupan alkuvuosi on 
vastannut odotuksia ja saamme siirtyä 
tärkeään kesäkauppaan hyvillä mielin. 
Työniloa kaikille ja tervetuloa joukkoon 
kesäväki! Nautitaan Suomen suvesta ja 
toivotaan, että kaikille lomalaisille ovat 
luvassa hienot kesäkelit.

Jari Palo

Nautitaan kesän sadosta

TOP 3

S-MARKET KORTESJÄRVI 126,8
S-MARKET KIVISTÖ 123,6
S-MARKET KAUPPAKESKUS  
LEHTINEN 120,6

600 000 000
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tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
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SOKOS HOTEL LAKEUS  
SEINÄJOKI 121,7
BUFFA, SEINÄJOKI PRISMA 112,2
HESBURGER, 
SEINÄJOKI, PRISMA 108,1
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Ravintolatyöntekijä Iina Huhtakoski 
kääntelee korvapuusteja pellille ja 
esittelee asiakkaalle samalla päivän 

lounasvaihtoehdot. Ravintolamaailman 
laajennuksen yhteydessä tehty pieni muu-
tos Presson palvelutiskillä puhalsi uutta 
henkeä koko ravintolan ilmapiiriin.

Uudistetulla linjastolla henkilöstö täyt-
tää sämpylät, leipoo browniet ja paistaa 
pullat kasvotusten asiakkaiden kanssa. 
Parissa viikossa henkilökunta tottui ajatuk-
seen, että sämpylöillekin pitää hymyillä.

– Aikaisemmin tämä kaikki tehtiin joko 
keittiössä tai selin asiakkaaseen. Sehän 

oli aivan hassua, paljon luontevampaa on 
työskennellä näin, Huhtakoski kommentoi.

Ravintolapäällikkö Piia Mäenpää kertoo, 
että 9. toukokuuta valmistuneella muutok-
sella haettiin ennen kaikkea avoimuutta.

– Jo nyt on selvää, kuinka paljon parem-
min pystymme ei vain palvelemaan, vaan 
huomioimaan asiakkaita. Henkilökuntaa on 
enemmän näkösällä ja asiakas näkee, miten 
hänen ruokansa laitetaan. Jopa leivät lei-
vomme tässä itse alusta loppuun, hän sanoo.

Jäätelöbaarin sirkusta
Ravintolamaailmaan syntyi laajennuk-

sessa 60 uutta asiakaspaikkaa, joten tilaa 
on nyt sisällä kaikkiaan 320 ja terassilla 
60 asiakkaalle. Spice Ice -jäätelöbaari sai 
oman vakituisen tilan ykköspaikalta kaup-
pakäytävän puolelta, salaattibuffet laajeni 
ja täydentyi keitolla, kaikki linjastot uu-
distettiin ja kassoja lisättiin.

Uudistuksessa yhdistettiin uutta ja van-
haa, koska ravintolan puolta ei tarvinnut 
tässä vaiheessa uudistaa kokonaan. Jääte-
löbaariin syntyi valoilla ja väreillä sirkus-
henkeä ja kahvilan uudet kalusteet toivat 
modernia ilmettä.

– Näillä muutoksilla pystymme tuo-

Presso leipoo  
kasvotusten
Prisma Ravintolamaailma Seinäjoella laajeni ja käänsi kasvot kohti asiakasta.

Miten suomalainen syö eri vuodenaikoina? Millaisia ruokava-
liotyylejä voi erottaa vuoden ostokäyttäytymisen perusteella? 
Miltä osin kulutustottumukset vastaavat ravitsemussuosituk-
sia ja missä erityisesti olisi muutoksen paikka, kun halutaan 
edistää suomalaisten ja yksittäisten kuluttajien terveyttä?

Helsingin ja Tampereen yliopistot ovat käynnistäneet ruuan 
kulutusta koskevan tutkimuksen, jonka aineistona käytetään 
S-ryhmän asiakasomistajien ostokäyttäytymisestä saatavia 
tietoja.

Tutkimukseen kutsuttiin ensi vaiheessa mukaan S-ryhmän 
henkilöstö kautta maan ja HOK-Elannon asiakasomistajat. 
Tutkijoille luovutetaan tiedot asiakasomistajien päivittäista-
varaostoista S-ryhmän ruokakaupoissa vuoden 2016 aikana. 
Asiakasomistajilta kysyttiin suostumus tietojen luovutta-
miseen anonyymisti ja tuoteryhmittäin. 

Ensimmäiset tulokset valmistuvat jo syksyllä.
– Alkuun selvitämme, millaisia ruokavaliotyylejä vuoden 

todellisen ostoskorin perusteella on erotettavissa. Niitä 
peilaamme muun muassa ravintosuosituksiin sekä kulutus-
tottumuksiin eri vuodenaikoina ja ikäryhmittäin, kertoo 
professori Jaakko Nevalainen Tampereen yliopistosta.

Todelliset ostokset 
kertovat enemmän
Samalla tutkijat luovat pohjaa kansainvälisestikin poikkeuksel-
liselle tutkimukselle, jossa hyödynnetään asiakasomistajare-
kisterin tietoja väestön ruokakäyttäytymisen mittarina. 

 Tutkimukseen antoi heti suostumuksensa yli 13 000 asiaka-
somistajaa, mikä ylitti roimasti tutkijoiden odotukset. Tavoit-
teena on saattaa tulokset mahdollisimman monia hyödyt-
tävään käyttöön. Nevalainen visioi muun muassa uudenlaisia 
palveluita, joissa S-ryhmän asiakasomistajat voisivat seurata 
oman ruokakassinsa sisältöä vaikkapa ravitsemuslaadun tai 
kestävän kehityksen näkökulmasta.

– Luvassa on erittäin mielenkiintoista tietoa. Kun aineistona 
käytetään toteutuneita ostoksia, tutkimusta ei tarvitse 
perustaa kuluttajien muistinvaraisen tiedon pohjalle. Ihmisillä 
kun on taipumus yli- tai aliarvioida ruoankäyttöään, osittain 
myös kaunistella sitä ja näin tuottaa epätarkkaa tietoa.

maan asiakkaille mukavasti valinnanvaraa. 
Kahvilan puolella voi seurailla ohikulkevi-
en ihmisten virtaa kuin ”kauppakeskuksen 
olohuoneessa” ja perällä ravintolassa voi 
unohtaa olevansa tavaratalossa, Mäenpää 
luonnehtii.

Uudistuksen suunnitteli turkulainen 
Sigge Arkkitehdit, jonka käsialaa on koko 
2011 valmistuneen Ravintolamaailman 
ilme. Ideoita erityisesti palvelulinjastojen 
suunnitteluun haettiin Jyväskylän Prismas-
ta, jossa on tehty vastaavanlainen uudistus 
hiljattain. •

Vuoden 
ruokakassi 
puntarissa
Yli 13 000 asiakasomistajaa avasi 
vuoden 2016 ruokakassinsa tutkijoille.

TEKSTI ANNE KOHTALA   
KUVAT JUSSI METSÄPELTO

Ravintolatyöntekijä Iina Huhtakoski 
tottui hetkessä uuteen työtapaan, 

jossa palvellaan asiakkaita samalla, 
kun leivotaan.

ajankohtaista

Uudistuneissa tiloissa kelpaa työskennellä, 
kiittävät ravintolatyöntekijät Asta Ilosalo 

(ylhäällä) ja Milla Hakala.
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TEKSTI ANNE KOHTALA
KUVAT JUSSI METSÄPELTO

Toimialat eivät tunne rajoja Härmän Ässän 
liikekeskuksessa Alahärmässä, kun kah-
den naisen terästiimi laittaa tuulemaan. 

Tänään naiset palaveerasivat roskiskäytävällä 
ohimennen pari minuuttia ja laittoivat kolme 
tärkeää asiaa järjestykseen.

– Puhuttiin juhannusjuomien tilauksesta, 
yhdestä mahdollisesta kesätyöntekijästä ja vä-
hän kotiasioista. Kun toisen kanssa synkkaa, 
asioita ei tarvitse vatkata juurta jaksaen, kiittää 
Ässän Kaffilan ravintolapäällikkö Ulla Puron-
varsi.

– Roskiskäytävä juuri on paras paikka avau-
tua sekä puhaltaa toisiinsa ilot ja harmit. Ei sitä 
arjessa oikein tule edes ajatelleeksi, miten tässä 
toista auttelemme, jatkaa S-market Alahärmän 
marketpäällikkö Marika Koski.

Leipä tuoksuu kauppakäytävällä
Aamuisin Kaffilan uunissa paistuvat pullat 
ja leivät, jotka rullataan tuoksuvassa kärryssä 
S-marketin vitriiniin kauppakäytävää pitkin. 
Vastaavasti Kaffilan on kätevä hakea tavaran-
täydennystä marketin puolelta.

– Varsinaiset tavarantilaukset ja järjestelmät 
ovat omat, mutta on kätevää, kun akuutissa hä-
dässä apu on lähellä, Puronvarsi sanoo.

Jossain vaiheessa esimiehet suunnittelivat, 
että myös henkilökunta voisi liikkua kiireapu-
na marketista Kaffilaan ja toisinpäin. Se on kui-
tenkin osoittautunut hankalaksi, kun kiirepäi-
vät ovat molemmilla yleensä samat.

Rekryissä ja harjoittelijoiden pestaamisessa 
yhteistyö ja avunanto on sen sijaan toiminut 
hyvin.

– Kaupan puolelta haetaan töitä enemmän, 
joten olemme napanneet muutamia hyviä haki-
joita sieltä Kaffilaan. Korvaamatonta on myös 
turva, jonka saamme siitä, kun koskaan ei tar-
vitse olla kiinteistössä töissä yksin, Puronvarsi 
jatkaa.

Härmän Ässän esimiehet Ulla 
Puronvarsi ja Marika Koski jakavat 
toistensa kanssa hyvät ja hankalat 
päivät yli toimialarajojen.

Ulla Puronvarsi tarjoaa kesäturisteille pehmistä kesäisellä 
appelsiinikastikkeella.

Myös Marika Koski tiimeineen valmistautuu kesäsesonkiin, jonka tuovat taloon 
Huvivaltio PowerParkin matkailijat.

Kaffila ja kauppa

kimpassa Ulla Puronvarsi ja Marika Koski ovat 
molemmat Härmästä kotoisin ja 

tuttuja toisilleen vuosien takaa jo 
ennen työkaveruutta.

yhteistyö
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Tommin palsta

Perehdyttäminen 
kannattaa aina
Muistatko vielä, millaista oli aloittaa  
ensimmäisessä työpaikassasi? 

M
iten hyvin sinut perehdy-
tettiin uusiin työkuvioihin? 
Saitko työkavereiltasi ystä-
vällisiä ohjeita, joiden avulla 
selvisit ensimmäisistä jännit-

tävistä päivistä? Vai jouduitko oppimaan 
kaiken kantapään kautta?

Meillä Eepeessä on kunnia-asia, että 
jokainen uusi työntekijä saa kunnon pe-
rehdytyksen. Se on kivijalka työssä onnis-
tumiselle. Se tuo myös tehokkuutta, sillä 
hyvin suunniteltu ja toteutettu alkupereh-
dytys säästää aikaa ja resursseja.

Työhön perehdyttäminen on niin tärkeää, 
että järjestimme Sedu Aikuiskoulutuksen 
kanssa toukokuussa työpaikkaohjaajakoulu-
tuksen 20 henkilölle. Koulutus oli kohden-
nettu market-ryhmän toimipaikkojen uusille 
työpaikkaohjaajille sekä työpaikkaohjaajina 
jo pitempään toimineille, jotka halusivat 
kerrata asioita. 

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa 
perehdyttämisvalmiuksia, edistää kykyä 
työssä oppimisen ohjaukseen ja arvioin-
tiin. Samalla vahvistettiin koulutuksen ja 
työelämän välistä yhteistyötä.

Syksyllä järjestämme uusia kaupan 
alalle kohdennettuja työpaikkaohjaajakou-
lutuksia, joihin myös matkailu- ja ravit-
semiskaupan työpaikkakouluttajat voivat 
osallistua. Koulutusten ajankohdat tarken-
tuvat myöhemmin.

Näyteikkuna tulevaisuuteen
Ammatillinen koulutus uudistuu vuonna 
2018. Reformissa ammatillisten tutkinto-
jen määrä liki puolittuu ja tutkintokoko-
naisuuksista tulee entistä laajempia. Lisäk-
si koulutukseen voi hakeutua joustavasti 
läpi vuoden. Tulevaisuudessa painotetaan 
yksilöllistä opintopolkua, osaamisen kar-
tuttamista oman tarpeen mukaan ja moni-
puolisempia oppimisympäristöjä.

Meidän eepeeläisten arjessa koulutus-
uudistus näkyy niin, että oppimista tapah-
tuu entistä enemmän työpaikoilla. Näin 
halutaan laskea työllistymisen kynnystä. 
Ammatillisen osaamisen arvioinneissa on 
työelämä vahvasti mukana.

Kesä on parhaimmillaan, nyt kannattaa 
nauttia täysillä. Eepeessä kesä näkyy noin 
200 työhön tutustuvana nuorena sekä 600 
kesätyöntekijänä, jotka palvelevat asiak-
kaitamme eri toimipaikossa. Kesäaika on 
näyteikkuna tulevaisuuteen monin tavoin. 
Kesätyöntekijät saavat näyttää, millaisia 
tekijöitä heistä on kasvamassa. Me Ee-
peessä voimme puolestaan näyttää tule-
vaisuuden tekijöille, miten hyvä meillä on 
työskennellä. Kun olemme oikein herkällä 
kuulolla, voimme löytää mahdollisuuksia 
myös kehittyä. Ei hukata tuota tilaisuutta 
puolin eikä toisin.

Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

Meillä Eepeessä on kunnia-asia, 
että jokainen uusi työntekijä saa 

kunnon perehdytyksen.

Huvivaltio 
tuo sesongin

Myös tapahtumat ja markkinointi hoidetaan yh-
dessä. Yhteistyössä ovat mukana kauppakes-
kuksen vuokralaiset Alkoa lukuun ottamatta eli 
Expert Härmä, Alahärmän apteekki ja Kultakello 
Nikolai. Seuraavat yhteiset karkelot ovat 17. kesä-
kuuta, jolloin juhlitaan Härmän Ässän seitsemän-
vuotispäivää.

– Meillä on yhteisiä lehtimainoksia ja oma Här-
män Ässän Facebook-tili. Vuosittain järjestämme 
myös esimerkiksi lasten yleisurheilukilpailut, 
Koski listaa.

Kesän korvalla ässäläiset valmistautuvat seson-
kiin, jonka tuovat taloon matkailijat Huvivaltio 
PowerParkista. Marketissa on talviaikaan 12 työn-
tekijää sekä Kaffilassa ja Hesburgerissa viisi. Kesä-
ajaksi molempiin palkataan viisi kesätyöntekijää 
ja lisäksi harjoittelijoita. •

Aamuisin Kaffilan 
uunissa paistuvat pullat 
ja leivät, jotka rullataan 
tuoksuvassa kärryssä 
S-marketin vitriiniin 
kauppakäytävää pitkin. 

18



Kauppatori 3
SEINÄJOKI
facebook.com/virittamo

Showtime 23:00  
K-18

TAngo-

To 6.7. Laura Voutilainen 10 €

La 8.7. Movetron 10 €

Karman Viritetyt Tangot 5.-8.7.2017
keskellä kaupunkia

Pe 7.7. Jukka Poika 10 €

Ke 5.7. Ressu ja Jussi 7 €


