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Seuraa Eepeen some-sivuja 
ja tiedät, mistä puhutaan
Eepeessä on jälleen paljon uutta tehtynä, menossa ja tulossa. 
Eepeen uusi terassiravintola tuo kesällä sykettä Seinäjoen Kaup-
patorille. Original Sokos Hotel Vaakuna uudistuu. ABC-CarWash 
Hyllykallion yhteyteen avattu ABC-Fixaus saa autot kiiltämään 
sisältä ja ulkoa. Eepee Agrin rakennustarvikekauppa laajenee 
Härmänmaalla ja puutarhamyymälä Hyllykalliolla.

Samalla kehitymme digisti. Eepeen edustajiston vaaleissa äänes-
tysprosentti nousi yli 30 prosenttiin ja neljännes äänesti verkossa. 
Omistajamme osoittivat selkeästi haluavansa vaikuttaa siihen, 
ketkä heidän asioitaan Eepeen hallinnossa ajavat.

Samoin Eepeen vuosi 2016 on nyt paketoitu ensimmäisen kerran 
digitaaliseen muotoon. Uusi sivusto kertoo toimialojen kuulumiset 
kätevästi verkossa. Tutustu osoitteessa vuosikatsaus.eepee.fi.

Myös uusia Facebook- ja Instagram-sivuja on avattu: Prisma 
(Insta), RautaPrisma (FB), ABC-CarWash Hyllykallio (FB) ja Ravin-

tolamaailma Seinäjoki (Insta ja FB). Seuraa 
sivuja, niin tiedät, mitä toimipaikoissamme 

tapahtuu.
S-mobiilista löydät Eepeen alueen edut 
ja tapahtumat sekä otat käyttöösi 
mobiilitankkauksen ja uusimpana juttuna 
siirto-ominaisuuden. Tutustu näihin 

kaikkiin omassa S-mobiilissasi.

Aurinkoa kevääseen!

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Eepeen vuosi 2016 
Tutustu: vuosikatsaus.eepee.fi 

Eepeen kaikki sosiaalisen median  
sivut löytyvät listattuna Sintrasta: 

Eepee Sintra  
→ Asiakasomistajuus ja S-Pankki  
→ Markkinointi

Juhlahumua Joupiskalla
Eepeen eläkeläiset lähettävät terveiset kaikille eepeeläisille 
marraskuisesta pikkujoulujuhlasta Joupiskalta.

Räntäsateinen perjantai lämpeni kummasti, 
kun Ulpun puuhiiligrilli sytytettiin tuotekehi-
tyspäivän merkiksi 10. maaliskuuta. Paikalle 

oli kutsuttu mukaan innostunut kahdeksan hengen 
porukka ruuan ammattilaisia, tavoitteena käydä läpi 
Ulpu pähkinäkuoressa, oppia kassankäyttöä ja mikä 
tärkeintä, testata ja maistaa uusia annoksia. 

Mustosen Lauri, Lakeus Matadorin keittiön vuoro-
päällikkö, on kehitellyt uusia annoksia Ulpun tulevaa 
kesäsesonkia ajatellen. Luvassa on ainakin Makka-
ramuki muun muassa Ilmajoen Makkaramestareiden 
ja Laidun Herefordin makkaroista, Ulpun Neulamuikut 
avomaakurkulla ja omalla Ranch-kastikkeella, Ulpun 
Kasvisburgeri, jossa on punajuurta ja Vatajanrannan 
vuohitilan paistojuustoa sekä maalaissalaatti, joka 
odottaa varhaisperunakauden alkamista.

Pääsin itsekin maistamaan ja lupaan, että kesästä  
on tulossa erittäin herkullinen ja suunmyötäänen. 

Tuotekehityspäivän päätteeksi Ulpun luukut 
avattiin Karman synttäribilevieraille Kauppatorilla.  
Seuraavaksi Ulpun voi bongata ainakin 1. huhtikuuta 
opiskelijoiden ja Rytmikorjaamon kanssa yhteistyössä 
toteutettavasta XRave-tapahtumasta sekä vapusta 
alkaen Seinäjoen Kauppatorin terassiravintola Aallon 
kyljestä. Uutta luvassa siis siinäkin mielessä. 

Terveisiä Ulpulta – tästä likeltä  
Elina Mäki-Opas

LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA 
POLTTONESTEKAUPPA

ABC-CarWash Hyllykallion pesukadun 
palvelupäälliköksi on nimitetty 1.1.2017 alkaen 
Juho Tuomaala. Juho on aikaisemmin toiminut 
pesukadun palveluvastaavana. Hän vastaa 
pesukadun, ABC-Fixauksen ja Prisman ABC-
automaattiaseman operatiivisesta toiminnasta 
sekä toimii tulosyksikön esimiehenä, joka 
raportoi suoraan toimialapäällikölle.

MATKAILU- JA  
RAVITSEMISKAUPPA

Restonomi Piia Rinta-Keturi on nimitetty 
myyntineuvottelijaksi mara-toimialan 
yhteiseen myyntipalveluun. Hän on aloittanut 
tehtävässään 28.12.2016. Piia siirtyy tehtävään 
Hotelli Sorsanpesän vastaanottovirkailijan 
työtehtävästä. Piialla on tämän lisäksi 
kokemusta ravintolatyöstä, jota hän on tehnyt 
nykyisellä työnantajallaan sekä limy-toimialalla 
ABC-liikennemyymälässä.

Paras palvelupiste
Eepeen Prisma Hyllykallion S-Pankki 
valittiin joulukuussa Suomen 
parhaaksi palvelupisteeksi. Kritee-
reinä olivat palvelun laatu -kyselyssä 
menestyminen, olemassa olevan 
toimintatavan esimerkillinen toteutta-
minen ja hyvät myyntitulokset. Palve-
lupiste sai myös asiakkailta parhaan 
arvosanan S-ryhmän valtakunnalli-
sessa ketjutyytyväisyystutkimuksessa 
ainoana yli yhdeksän keskiarvosanaan 
yltäneenä yksikkönä.

Tervetuloa,  
uusi edustajisto
Tutustu osoitteessa  
osuuskauppavaalit.fi/eepee

Original Sokos Hotel Vaakunan uudistus 
etenee aikataulussa. Ensimmäiset 
51 täydellisen muodonmuutoksen 

läpikäynyttä huonetta avautuvat asiakkaille 
26. toukokuuta.

Maaliskuun puolivälissä valmistui ensim-
mäinen huone, jossa päästiin testaamaan 
sisustusratkaisujen toimivuutta.

– Suunnittelun perustana on ollut kolme 
sanaa: arvokas, dramaattinen ja pohjalainen. 
Halusimme, että kaupungin kaksi hotellia ovat 
aidosti erilaiset, sanoo hotellipäällikkö Merja 
Kivioja.

Kun Lakeus tuo esiin jo nimensäkin mukai-
sesti vahvasti pohjalaisuutta, Vaakuna ilmentää 
aatelishenkeä.

– Arvokkuutta ja dramaattisuutta tuovat 
värien ja valaistuksen voimakkaat kontrastit 
sekä isot peilit. Pohjalaisuus ei näy jussipai-

toina tai salmiakkikuvioina, vaan yhteistyön 
kautta. Hankimme mahdollisimman paljon 
kalusteita ja tekstiilejä paikallisilta yrityksiltä.

Syksyllä jatkuu
Loput 93 huonetta otetaan työn alle kesäse-
songin jälkeen elokuun puolivälissä. Hotelli 
sekä ravintolat Amarillo, Fransmanni ja Karma 
palvelevat syksyyn asti täydellä kapasiteetilla.

Syksyllä ravintolat suljetaan muutamiksi 
viikoiksi, kun katot joudutaan avaamaan putki-
töiden vuoksi.

– Ravintoloiden uudistuksesta ei ole tällä 
hetkellä olemassa suunnitelmaa, mutta sulku-
viikkojen aikana olisi tilaisuus avata hiukan 
maalipurkkeja niissäkin, Kivioja miettii. 

Vaakunan uudistus on Eepeen suurin 
investointi 2017. Kokonaisuudessaan uudistus 
valmistuu 2018 toukokuun aikana.

Vaakunasta tulee dramaattinen

Vuoden 
asiakaspalvelija
Seinäjoen Yrittäjänaiset ry valitsi ys-
tävänpäivän 14. helmikuuta kunniaksi 
S-market Lehtisen marketpäällikkö 
Mikael Luotolan vuoden 2017 asiakas-
palvelijaksi. Eepeeläinen onnittelee.

Nimityksiä

Kaikki on vielä kesken, 
mutta Merja Kivioja 
luottaa aikatauluun, 
jonka mukaan ensim-
mäiset 51 huonetta 
avautuvat asiakkaille 
26. toukokuuta.

PS. Meillä ovat etsinnässä vanhanaikaiset 
maitokärryt Ulpun kesätarpeisiin. Jos sinulla on 
ylimääräiset, ole yhteydessä: ulpu.ruokapirssi@sok.fi.

Kohti suun- 
myötäästä kesää

pääkirjoitus e-palat
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TEKSTI ANNE KOHTALA  
KUVAT TUUKKA KIVIRANTA

tuo sesongin Härmänmaan Agri 
valmistautuu kevääseen 
myymälän laajennuksella. 
Vähän päivässä, paljon 
viikossa -asenteella 
hyllymetrit asettuvat 
uuteen järjestykseen.

A
gri Härmänmaan pihaan ajaa täys-
perävaunurekka lastinaan kuorma 
eri kokoisia rumpuputkia. Maa-
talous- ja rakennustarvikemyyjä 
Vesa Paloniemi hakee varastosta 

trukin, katsoo kuorman päälle ja ottaa työn 
hoitaakseen. Katsojaa kiikkerä homma hirvit-
tää, mutta miehelle se on rutiinia.

– Tottahan vahinkoja sattuu ja tavaraa me-
nee joskus rikki, mutta kyllä 12 vuotta opet-
taa, hän sanoo.

Kuormarumba on Härmänmaalla nyt kii-
vaimmillaan, kun kevätsesongin tavaraa saa-
puu ja lisäksi on meneillään pieni laajennus. 
Tänään Paloniemi odottaa vielä kipsilevy-
kuormaa.

– Tottahan meillä muutkin näitä kuormia 
purkavat, mutta minä olen ulkoilmaihminen 
ja tykkään varata tämän homman itselleni, 
hän sanoo.

Lisävalikoimaa rakentajille
Sisällä marketpäällikkö Matti Jaatinen pa-
hoittelee kaaosta. Agri sai vuodenvaihteen 
jälkeen parisataa neliötä lisää tilaa samalla, 
kun uudelle vuokralaiselle rakennettiin tiloja 
hallin toiseen päähän.

– Vaihdamme samalla vähän järjestystä ja 
kaikki on nyt pahasti vaiheessa, Jaatinen sa-
noo.

Lisätila on tarpeen, kun asiakkaat kysyvät 
laajempia valikoimia varsinkin rakennus-
tarvikekaupan puolelle. Eniten on kaivattu 
saunan laudepuita, kattopaneeleja ja sisäver-
houspaneeleja, joten niistä aloitetaan maltilli-
nen valikoimalaajennus.

– Meillä on 85 prosenttia myynnistä maa-
talous- ja konekauppaa, mutta rakennuspuo-
len tavaraa kysytään koko ajan enemmän. 
Tuntuu, että härmäläiset ovat kotiseuturak-
kaita ja haluaisivat suosia paikallista toimi-
jaa. Monille olemmekin tilanneet tavaraa 
oman valikoiman puutteellisuudesta johtuen 
S-Raudoista Lapualta tai Alajärveltä, market-
päällikkö jatkaa. 

Laajenevasta rakennustarvikemyynnistä 
myymälässä vastaa Paloniemen lisäksi Har-
ri Peltokangas, joka tuli taloon vuosi sitten. 
Vähän päivässä, paljon viikossa. Se on hänen 
mottonsa nyt, kun hyllymetrit on järjestettävä 
uuteen uskoon.

– Valmistuin pari vuotta sitten rakennus-
mestariksi, joten eihän tämä ihan koulutusta 
vastaavaa työtä ole, mutta uskoakseni pystyn 
olemaan rakentajille avuksi. Jos puhumisella 
voi tienata, niin se sopii minulle. Ja tarkas-
ti pitää nyt myös kuunnella, jotta osaamme 
kasvaa asiakkaiden toivomaan suuntaan, hän 
sanoo. 

Kuormarumba

 Vesa Paloniemi 
siirsi rumpuputket 
talteen tarkalla 
otteella. 

 Ison osan  
myynnistä kerryttää 
maatalouskonekauppa, 
jota pähkäilevät 
yhdessä Juho 
Keskikangas ja  
Matti Jaatinen.

Tarkasti pitää nyt 
myös kuunnella, 
jotta osaamme 
kasvaa asiakkaiden 
toivomaan 
suuntaan.

tiimi
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT TUUKKA KIVIRANTA

S
-market Kauhajoella on tällä het-
kellä täysi tohina päällä. Market-
päällikkö Nora Nevala kertoo, että 
helmikuun lopulla alkaneet uu-

distustyöt ovat sujuneet aikataulussa ja 
valmista pitäisi olla vapun aikoihin.

– Tämä on iso uudistus, sillä pyö-
räytämme käytännössä kaupan ympäri. 
Pukeutumisen osasto vaihtaa paikkaa, 
ja päivittäistavaraosastosta tulee nyt 
kompaktimpi kokonaisuus. Muutoksen 
jälkeen pystymme palvelemaan asiakkai-
tamme entistä paremmin.

Uusittavaksi tulee myös koko kassa-
osasto pöytineen. Lisäksi pullonpalautus-
järjestelmä vaihdetaan uuteen.

Erityisen iloisia Kauhajoella ollaan pais-
topisteestä, joka nyt tulee markettiin. Se on 
ollut pitkään myös asiakkaiden toivelistalla.

S-market Kauhajoen uudistuksessa 
kiinnitetään  myös  erityistä huomiota 
energiatehokkuuteen. Kylmäkalusteiden 
uusimisella ja  hiilidioksidikylmälaitok-
sella saavutetaan täysin freonivapaa ja 
ympäristöystävällinen jäähdytys. 

Nykytekniikalla varustettu hiilidioksi-

dilaitos on myös erittäin energiapihi, joten 
sähkönkulutus tulee laskemaan merkittä-
västi. Myös valaistus uusitaan energiate-
hokkaaksi led-valaistukseksi.

Vaikka kaupan pyörittäminen muutos-
töiden ohella aiheuttaa omat haasteensa, 
henkilökunta on innoissaan uudistuksesta. 
Edellisestä on ehtinyt kulua jo 11 vuotta. 

Noran mielestä koko projekti on suju-
nut hienosti yhteistyössä. Henkilökunta 
on saanut osallistua jo suunnitteluvai-
heessa, mikä on tärkeää näin ison muu-
toksen läpiviemisessä.

– Oman tulosryhmän johto ja kaupalli-
nen johtaja ovat hoitaneet kaiken upeasti. 
Marketin uuden konseptin suunnitteluun 
on tullut ammattilaisilta apua S-ketjusta. 
Meille tulee todella tämän päivän asiak-
kaiden tarpeita vastaava S-market, Nora 
iloitsee. •

Koko kalustus uusitaan vastaamaan 
nykyistä S-market konseptia.

Kauhajoen S-marketissa  

kaikki pyörähtää

Heräteostoja lounastajille
Laajennuksen jälkeen myös myyntiä edistä-
vä ”kauppakäytävä” nousee uuteen kukois-
tukseen. Asiakkaat kulkevat uuden hallin 
läpi lounaalle lounaskahvila HerkkuHet-
keen. Siihen on tilaisuus laittaa tyrkylle 
sesonkituotteita ja muuta, mikä voi tarttua 
lounastajien matkaan.

Puutarhamyymälä on vielä talviteloilla 
ja multasäkit lumen alla. Emme myöskään 
tapaa tällä kertaa puutarhamyymälästä 
vastaavaa Liisa Rinkinevaa, joka on talvi-
lomalla. Hän on palvellut täällä toistakym-
mentä vuotta ja tuttu kasvo härmäläisille.

– Puutarhakauppa on haastava ala ja vaa-
tii melkoisesti tietotaitoa. Myyjän täytyy 
ennakkotilauksia tehdessään haistaa jo 
noin vuosi ennen sesonkia, mikä tulevana 
kesänä käy kaupaksi. Toivottavasti lumet 
sulavat ajoissa, jotta kevätmyynti lähtee 
täysillä liikkeelle heti puutarhamyymälöi-
den avajaispäivänä 7. huhtikuuta, myymä-
läpäällikkö toivoo.

Jaatinen itse on ollut Eepeessä töissä jo 
lähes kymmenen vuotta, ja Härmänmaan 
myymäläpäällikkönä hän on toiminut vuo-
den 2015 lokakuusta lähtien.

– Aloitin 18-vuotiaana heti merko-
nomiopintojen jälkeen työt S-Raudassa, 
ensin kotipaikkakunnalla Alajärvellä ja Sei-
näjoelle muuton jälkeen Lapualla. Olen saa-
nut koko urani ajan tehdä työtä, josta pidän, 
hän sanoo.

Isoja koneita isoille pojille
Härmänmaan Agrille ison osan myynnistä 
kerryttää maatalouskonekauppa. Siitä vas-
taa Juho Keskikangas, joka tuli taloon kak-
si vuotta sitten. Keskikankaalla on maatila 
itselläänkin, joten koneet ja yrittäjän arki 
ovat tuttuja.

Suurin sana tässä työssä on luottamus.
– Isojen tilojen yrittäjät ovat kiireisiä, ja 

melkein kaikki myynti syntyy puhelimes-
sa.  Yleensä ensin hierotaan kaupat työko-
neesta. Sinä aikana tullaan tutuiksi, minkä 
jälkeen isäntä haluaa tilata meiltä myös 
siemenet, kasvinsuojeluaineet, varaosat ja 
muut pienemmät asiat, Keskikangas kuvaa.

Eniten Keskikangas myy Junkkarin kyl-
vökoneita, joiden tehdas sijaitsee puolen 
kilometrin päässä myymälältä. Isoja poikia 
kiinnostavat tietenkin myös isot koneet.

– Viime vuonna isännälle kilometrin 
päähän meni maailman isoin noukinvaunu 
rehunkorjuuseen, Keskikangas hymyilee. •

Harri Peltokangas kehittää 
rakennustarvikemyyntiä 
asiakkaita kuunnellen.

Nora Nevala iloitsee uudistuksesta, jonka 
tekemiseen on osallistunut koko henkilökunta.

Matti Jaatinen  
iloitsee lisätilasta, joka 

laitetaan edustuskuntoon 
kevätsesonkiin mennessä.

Ajankohtaista
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Kimmo Simberg 
toimitusjohtaja

Yhtä matkaa 
uuteen  
strategia- 
vuoteen

Tillsammans 
in i det nya 
strategiåret

Kimmo Simberg 
verkställande direktör

Här i årets första nummer av per-
sonaltidningen vill jag än en gång 
blicka bakåt och tacka Eepees hela 
personal för väl utfört arbete. Vår 

totalförsäljning uppgick år 2016 till 535,8 
miljoner euro och ökade därmed med ca 
två miljoner euro från föregående år.

Utom våra egna ansträngningar har 
bl.a. det tack vare de avreglerade öppet-

Haluan näin vuoden ensimmäises-
sä henkilöstölehdessä vielä ker-
taalleen palata menneeseen ja 
kiittää koko Eepeen henkilöstöä 

hyvästä työstä. Vuoden 2016 kokonais-
myyntimme nousi yhteensä 535,8 miljoo-
naan euroon eli kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna noin kaksi miljoonaa euroa.

Huolehditaan yhdessä siitä, 
että meillä on hyvä sekä 
tehdä töitä että asioida.

Nu ska vi tillsammans se 
till att det är bra att både 
jobba och handla hos oss.

Hyvän kehityksen taustalla ovat omi-
en ponnistelujemme ohella muun muassa 
vapautuneiden aukioloaikojen myötä li-
sääntyneet asiakasmäärät. Ruoka- ja päi-
vittäistavarakaupan ostoksia teki meillä 
viime vuoden aikana yli 13,8 miljoonaa 
asiakasta, mikä on lähes miljoona enem-
män kuin 2015. Erityisen ilahduttavaa 
on, että asiakasmääriemme lisäksi myös 
asiakasomistajiemme joukko kasvoi. Vuo-
den lopussa Eepeen asiakasomistajia oli jo  
83 794 eli peräti 72 prosenttia toimialu-
eemme talouksista. 

Alkuvuoden strategia-askeleet
Tavoitteenamme on olla kaikkien asiakas-
omistajiemme ykkösvalinta ja tarjota heille 
ylivoimaista hyötyä ja monipuolista palve-
lua heidän omasta kaupastaan. Tämä mie-
lessämme jatkamme strategiamme ja sen 
kehittämisohjelmien tinkimätöntä toimeen-
panoa. Teemme laadukasta esimiestyötä ja 
huolehdimme henkilöstöstämme. Samalla 
työskentelemme asiakasomistajiemme hy-

väksi ja huolehdimme siitä, että asiakastyy-
tyväisyys säilyy erinomaisella tasolla. 

Vuosi on vasta aluillaan, mutta useita 
merkittäviä askelia näillä strategiasaroilla 
on jo otettu. Marketkaupassa on käynnis-
tetty asiakkaan palvelukokemuksen pa-
rantamiseen tähtäävä hanke ja neljäntoista 
uuden esimiehen koulutus. Autokaupassa 
koulun penkille on istahtanut taitojaan 
hiomaan koko myynnin ja jälkimarkki-
noinnin väki. Ravintolatarjontamme laa-
jenee kesällä Seinäjoen sydämeen, kun 
avaamme torille uuden terassiravintolan, 
torin laidalla Original Sokos Hotel Vaaku-
na käy läpi täydellistä muodonmuutosta. 
Hyllykalliolla nopeita muodonmuutoksia 
tehdään uuden autopesun yhteyteen ava-
tussa fiksaushallissa – ja kevään avauk-
seen uudistuu viereisellä tontilla myös 
Eepee Agrin puutarhamyymälä.

Tervetuloa uusi edustajisto
Vaalikevään myötä olemme saaneet jouk-
koomme, Eepeen edustajistoon, uusia 

vastuunkantajia. Lämpimästi tervetuloa 
yhteiselle matkalle omaa kauppaanne 
kehittämään! Vaaleissa ehdolle asettui 
180 osuuskaupan jäsentä. Oli taas hienoa 
huomata, miten moni omistajamme kokee 
vaikuttamisen edustajiston kautta mielek-
kääksi. Tehtävä on äärimmäisen tärkeä 
paitsi merkittäviä päätöksiä tekevänä toi-
mielimenä, myös kontaktipintana ja ääni-
torvena asiakasomistajien ja osuuskaupan 
johdon välillä.

Tuoreissa tilastoissa on alkanut näkyä 
merkkejä Suomen taloustilanteen parantu-
misesta, mutta lähivuosien kasvu on vielä 
hidasta. Parhaiten tuleviin vuosiin varau-
dumme, kun huolehdimme strategiamme 
mukaisesti yhdessä siitä, että meillä on 
hyvä sekä tehdä töitä että asioida. Näin 
toimien pidämme samalla huolta myös 
kilpailukyvystä ja kannattavuudesta.

tiderna ökade antalet kunder bidragit till 
den positiva utvecklingen. I fjol gjorde 
13,8 miljoner kunder inköp hos oss inom 
vår matvaru- och dagligvaruhandel, när-
mare en miljon fler än 2015. Det är särskilt 
glädjande att utom antalet kunder också 
antalet ägarkunder har ökat. Vid slutet av 
året hade Eepee redan 83 794 ägarkunder, 
vilket innebär 72 procent av hushållen i 
vårt verksamhetsområde. 

Strategin i början av året
Vårt mål är att vara alla våra ägarkunders 
första val och erbjuda dem överlägsen nyt-
ta och mångsidig betjäning i deras egen 
butik. Med detta i sinnet fortsätter vi att 
kompromisslöst genomföra vår strate-
gi och dess utvecklingsprogram. Vi utför 
högklassigt chefsarbete och tar hand om 
vår personal. Samtidigt arbetar vi till för-
mån för våra ägarkunder och ser till att 
kundtillfredsställelsen hålls på sin ut-
märkta nivå. 

Vi är ännu i början av året, men vi har 
redan tagit flera viktiga steg i strategiarbe-
tet. Inom markethandeln har vi kört igång 
ett projekt som ska förbättra kundernas 
tjänsteupplevelse samt utbildningen av 
fjorton nya chefer. Inom bilhandeln har 
hela personalen inom försäljning och ef-
termarknadsföring satt sig på skolbän-
ken för att finslipa sina färdigheter. Vårt 
restaurangutbud utvidgas i sommar till 
hjärtat av Seinäjoki med en ny terrassres-
taurang vid torget; Original Sokos Hotel 
Vaakuna vid torget genomgår en totalreno-
vering. I Hyllykallio är det i fixningshallen 
i anknytning till den nya biltvätten man 
kan se snabba ryck – och Eepee Agris träd-
gårdsbutik på tomten intill öppnas i för-
nyat skick.

Välkommen, nya fullmäktige
Den här valvåren har vi fått nya ansvarsbä-
rare till vår krets, till Eepees fullmäktige. 
Ni är hjärtligt välkomna att med gemen-

samma krafter utveckla vår egen butik. 
Totalt 180 medlemmar i handelslaget 
ställde upp i valet. Det kändes åter fint att 
så många av våra ägare upplever det som 
meningsfullt att påverka via fullmäktige. 
Uppgiften är ytterst viktig: fullmäktige är 
både ett organ som fattar viktiga beslut 
och en kontaktyta och ett språkrör mellan 
ägarkunderna och handelslagets ledning.

Färsk statistik har börjat visa tecken på 
att Finlands ekonomi håller på att förbätt-
ras, men tillväxten under de följande åren 
kommer fortsättningsvis att vara svag. 
Allra bäst förbereder vi oss inför de kom-
mande åren genom att i enlighet med vår 
strategi tillsammans se till att det känns 
bra att både jobba och handla hos oss. Gör 
vi det, tar vi samtidigt också hand om kon-
kurrenskraften och lönsamheten.

TJ:n terveiset

98



Vuosijuhla

Kiitos
Lämmin kiitos työnantajalle 
tänä ”merkillisenä” päivänä, 
tämän ”merkillisen” joukon 
puolesta. Lainaan neljä 
vuosikymmentä sitten 
edesmenneen Sylvi Kekkosen 
viisaita sanoja:

”Rakkaus työhön 
on rakkautta elämään,  
sen juhlaan ja arkeen.”

Kun laskee tänään 
merkinsaaneiden työvuodet 
yhteensä, voi vain todeta, 
ettei tämä voi olla muuta kuin 
rakkautta työhön, elämään, 
sen juhlaan ja arkeen. Osana 
Eepeen suurta perhettä on 
hyvä olla, niin juhlassa kuin 
arjessakin. Lämmin ja nöyrä 
kiitos koko sydämestä.
Sydämestä, joka tänään sykkii 
normaalia kiivaammin tämän 
mitalin alla. 

Ann-Christina Hevonkoski

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein 
Haapasalmi Jukka, myyntipäällikkö, Eepee Agri Oy 
Hevonkoski Ann-Christina, Sale-ryhmäpäällikkö, konttori
Veistola Tommi, IT-tiimin esimies, konttori

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali 
Lindfelt-Koivumäki Arja, myyjä, S-market Alahärmä 
Mäkinen Sari-Anne, asiakasomistajaneuvoja, AO-palvelut
Rantala Merja, vastaanottopäällikkö, OSH Vaakuna
Salli Taru, liikennemyymäläpäällikkö, ABC Ähtäri 

Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
Luotonen Kirsi, myyntisihteeri, OSH Lakeus
Mäntynen Pirjo, myyjä, S-market Alajärvi

Kaamos kääntyi kevääksi Eepeen 
vuosijuhlassa 21. tammikuuta lappilaisten 
vieraiden avustuksella. Angelin tytöt, Jarkko 
Honkanen & Taiga ja bilebändi Telaketju 
täyttivät talon kukin omalla tunnelmallaan.

Kaamoksen 
kaatajaiset

Suomen Valkoisen Ruusun mitalin saivat Pirjo Mäntynen,  
Jukka Haapasalmi, Kirsi Luotonen, Tommi Veistola,  
Ann-Christina Hevonkoski, Sari-Anne Mäkinen,  
Merja Rantala, Arja Lindfelt-Koivumäki ja Taru Salli.

Eepeeläisille kunniamerkkejä

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa onnittelee 
kunniamerkkien ja ansiomerkkien saajia. 

SOK:n ansiomerkin saivat Matti Ojaniemi, Mira Airaksela, 
Timo Märsylä, Jaana Kuitunen, Ismo Kallinki, Mirja Antila, 
Tuula Panula, Ann-Christin Peuralahti ja Arja Palomäki.

Vuosijuhlassa jaettiin kunnia- ja ansiomerkkejä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan henkilökunnalle.

1 Olen ollut Kauhajoen ABC:llä töissä nyt 
kolmisen vuotta, ensin harjoittelijana ja 
kesätyöntekijänä ja nyt reilun vuoden verran 
vakituisena. Aluksi vähän epäröin, kun ilmoitus 
koulutuksesta tuli ilmoitustaululle. Työkaverini 
ja esimieheni kannustuksen jälkeen uskalsin 
kuitenkin tarttua toimeen. Työkaveri oli  
muutama vuosi sitten käynyt saman kurssin.

2 Ymmärsin, kuinka suuri kokonaisuus S-ryhmä 
on ja kuinka paljon siihen liittyy eri alojen työtä. 
Opin arvostamaan omaa työtäni ja sitä, kuinka 
paljon ammattitaitoa se vaatii. Sain myös 
rohkeutta tarttua ongelmakohtiin sekä eväitä 
edetä urallani ja ottaa vastaan lisää vastuuta.

”Myynnin ammattitutkinto on tarkoi-
tettu henkilöille, joilla on liikenne-

myymälätyöntekijän työssä perustaidot 
ja jotka haluavat kehittää omaa ammatti-
taitoaan, nykyaikaistaa osaamistaan sekä 
kehittyä oman liiketoiminta-alueensa am-
mattilaiseksi.

Valmennus kehittää osaamista kaikilla 
työhön liittyvillä osa-alueilla sekä an-
taa kokonaiskuvan S-ryhmän ja oman 
osuuskaupan toiminnasta. Valmennuksen 
aikana opitaan tuntemaan paremmin oma 
liiketoiminta-alue ja ymmärretään oman 
työn merkitys osana kokonaisuutta.

Valmennus kehittää asiakaspalvelu- ja 
vuorovaikutustaitoja sekä kasvattaa 
ammattiylpeyttä ja antaa eväitä entistä 
parempaan asiakaspalvelu- ja myyntityö-
hön. Valmennuksen suoritettuaan opiskelija 
ymmärtää, miten omalla työllä voi vaikuttaa 
yksikön tulokseen ja kannattavuuden 
varmistamiseen. 

Valmennus antaa valmiuksia itsenäi-
sempään ja tuloksellisempaan työhön 
sekä tuo varmuutta omaan työskentelyyn. 
Kasvaneen ammattitaidon myötä opiskelija 
pystyy ottamaan vastaan haasteellisempia 
työtehtäviä.

Koulutus kehittää myös koko yksikköä, 
kun opiskelija tuo oppimiaan uusia asioita ja 
oivalluksia käytäntöön. Myös oppimisteh-
tävät ja niiden läpikäynti yhdessä muiden 
työntekijöiden kanssa lisäävät koko työyh-
teisön osaamista.

Lisäksi valmennus on tutkintoon johtava. 
Opiskelija suorittaa myynnin ammattitut-
kinnon ja saa virallisen todistuksen osaami-
sestaan. Valmennus antaa valmiudet sekä 
uralla etenemiseen että jatko-opintoihin 
kaupan ja hallinnon alalla.”

Kiitos, että sain olla mukana!

Upeasta yhteistyöstä sydämellisiä  
ihmisiä kiittäen, Netta

Eepee järjesti oman 
ABC Myynnin 

ammattitutkinnon 
ryhmän yhteistyössä 

Jollaksen kanssa. 
Kenelle tutkinto sopii 

ja mitä hyötyä siitä 
voisi olla? Valmentaja, 

asiakkuuspäällikkö 
Netta Hasunen kertoo.

Ammattiylpeyttä 
tutkinnosta

1  Mikä innosti sinua lähtemään mukaan koulutukseen?
2 Mitä uutta oivalsit koulutuksen aikana?

Ekaterina Choulga palveluvastaava, Lähi-ABC Alajärvi

1 Olen ollut pian viisi vuotta ABC:n leivissä, 
ensin Lapualla ja viimeiset pari vuotta  
Alajärvellä palveluvastaavana. Kaipasin  
työhöni uutta paloa ja ennen kaikkea lisää  
tietoa. Olin jo jonkin aikaa odottanut, että  
uusi kurssi alkaisi.

2 Uutta paloa todella sain ja paljon. Enää en tule 
vain töihin laput silmillä, vaan katson kokonaisuutta: 
mitä me täällä teemme ja miksi. Sain faktapohjaa 
ja varmuutta kaikkeen tekemiseen. Tiedän, mistä 
puhun, kun perehdytän uusia ihmisiä työhönsä. 
Paljon on myös käytännön juttuja, kuten uudet 
vuorokortit sekä siistimpi ja monipuolisempi vitriini.

Jemina Makkonen liikennemyymälätyöntekijä, ABC Kauhajoki

Gallup
Ekaterina Choulga ja Jemina 
Makkonen sekä kymmenen 

muuta valmistuivat Jollaksen 
kurssilta helmikuussa.

SOK:n 40-vuotistyöansiomerkki
Ojaniemi Matti, maatalousmyyjä, Eepee Agri Oy
Palomäki Arja, myyjä, Prisma

SOK:n 25-vuotistyöansiomerkki
Airaksela Mira, vuoropäällikkö, Amarillo
Antila Mirja, myyjä, S-market Kauhajoki
Kallinki Ismo, kiinteistöhuoltaja, Eepee-Kiinteistöt Oy
Jaana Kuitunen, parturi-kampaaja, Prisma parturi-kampaamo
Märsylä Timo, liikennemyymäläpäällikkö, ABC Seinäjoki
Panula Tuula, myyjä, S-market Lapua
Peuralahti Ann-Christin, myyjä, Sale Karijoki

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on 
päättänyt antaa 6.12.2016 ansioituneille Suomen 
kansalaisille kunniamerkkejä.
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S-market Kauhajoen remontointi etenee 
parhaillaan vauhdilla kohti huhtikuussa tapah-
tuvia avajaisia. Myymäläkalustus, kassaosasto 
ja pullonpalautusjärjestelmä on uudistettu, 
ja kokonaan uutena toimintona myymälään 
saadaan asiakkaiden toivoma paistopiste. 
Samalla ympäristöasiat on otettu kattavasti 
huomioon. Kylmäkalusteiden uusimisella ja 
hiilidioksidikylmälaitoksella saavutamme 
täysin freonivapaan ja ympäristöystävällisen 
vaihtoehdon. Nykytekniikalla varustettu hiilidi-
oksidilaitos on myös erittäin energiapihi, joten 
sähkönkulutus tulee laskemaan merkittävästi. 
Lisäksi valaistukseen on valittu energiate-
hokas led-vaihtoehto.

Energiansäästöä edistämme kevään 
kuluessa kaikissa niissä Eepeen market-
kaupan yksiköissä, joissa se on mahdollista, 
muuttamalla maitohuoneet ovellisiksi. 
Samalla myymälöiden sisälämpötilan pitäisi 
nousta hieman, jolloin asiointi on siltäkin osin 
miellyttävämpää.  Houkuttelevaa huippu-
laatua haetaan uuden tekemisen kautta myös 
hedelmä- ja vihannesosastoille – aamusta 
iltaan. Olemme yhdessä sitoutuneet siihen, 
että hyvällä huolehtimisella Hevikuntoisuus 
on meillä kohdallaan. Tuotteiden ja puitteiden 

lisäksi kehitämme jatkuvasti myös palve-
luamme. Olemme perustaneet työryhmän 
pohtimaan, miten voimme entisestään 
parantaa asiakkaan kohtaamista ja hänen 
kassapalvelukokemustaan. Asiakkaan palvelut 
täydentyvät kevään aikana myös S-market 
Koskenkorvalla, jonne avataan Postin palve-
lupiste.

Marketkaupan vuosi on kokonaisuudessaan 
lähtenyt pirteästi käyntiin. Palaset pelissä 
ovat saumattomasti kohdallaan – sujuvan 
asioinnin mahdollistavat kattavat aukioloajat, 
halpuutuksen ansiosta kuluttajalle aina 
edullinen ostoskori sekä tutkitusti hyvä 
asiakaspalvelumme. Kiitos koko henkilöstölle 
hyvästä työstä! Helmikuussa esimieskoulu-
tuksessa aloittaneet neljätoista innokasta ja 
opinnälkäistä tulevaisuuden esimiestä ovat 
omalta osaltaan avainasemassa siinä, että 
tämä tärkeä yhtälö toimii saumattomasti 
myös jatkossa.

Jari Palo

Hevikunto kohdallaan

Vahva startti kevääseen

toimialaturnee

Mobiilitankkaus on 
helppoa kuin A-B-C
Hiihtoloman jälkeinen viikko alkoi Seinä-
joella vauhdikkaasti. Tiistaina asiak-
kaiden käyttöön avattiin uusi ABC Prisma 
Hyllykallion mittarikenttä, avajaisten 
vanavedessä starttailtiin tien toisella 
puolella ABC-CarWash-pesukaudun 
fiksaushallin palveluita.

Uudistunut ABC Prisma Hylly-
kallio tarjoaa asiakkaillemme entistä 
sujuvamman tankkauksen ja yhden 
Suomen monipuolisimmista polttones-
tevalikoimista. Mittarikentällä on kuusi 
tankkauspistettä ja myynnissä peräti 
viisi polttoainelaatua sekä dieselautojen 
AdBlue-lisäaine, joka auttaa merkittä-
västi vähentämään typpioksidipäästöjä. 
Sen ohella yksi valikoiman odotetuim-
mista uutuuksista on ympäristöystä-
vällinen Eko E85 -polttoneste. Suurin 
osa tästä hiilidioksidipäästöjä jopa 80 
prosenttia vähentävästä polttonesteestä 
on bioetanolia, jota valmistetaan muun 
muassa S-ryhmän kauppojen hävikkilei-
västä.

Tankkaus kaikilla Eepeen kolmellakym-
menellä ABC-asemalla on ollut maailman 
helpointa jo helmikuusta alkaen. Mobii-
litankkaus toimii älypuhelimella, jonka 
S-mobiili-sovellukseen on rekisteröity 
S-Etukortti Visan tiedot. ABC-asemalla 
tankkaukseen tarvitaan sen jälkeen vain 
kolme painallusta. Sovellus tunnistaa 

auton sijainnin, tankkaaja valitsee 
mittarin ja tankkaa. Maksaminen hoituu 
automaattisesti maksukortilta. Helppoa 
kuin A-B-C. 

Maaliskuun ensimmäisestä päivästä 
alkaen on lisäksi uudistunut Bonuksen 
maksamisen malli polttonesteostojen 
osalta. Asiakasomistaja saa jatkossa 
S-Etukortilla tankkausbonusta. Bonusta 
tulee jokaisesta tankatusta litrasta yhtä 
monta senttiä, kuin asiakasomistajata-
louden bonusprosentti on tankkauskuu-
kautena. ABC ohjaa uuden mallin tuomat 
säästöt kokonaisuudessaan polttones-
teiden tolppahintojen alentamiseen, ja 
muutos on näkynyt hinnoissamme jo 
tammikuusta alkaen.

Edullisen tankkauksen lisäksi haluamme 
ilahduttaa asiakkaitamme joka kohtaami-
sella iloisella ja persoonallisella palvelulla. 
Juhlistamme tätä taas kaikissa ABC-liiken-
nemyymälöissämme ja Lähi-ABC-asemilla 
viime syksynä suuren suosion saavutta-
neella Peukkuperjantailla 7. huhtikuuta.

Juhamatti Aronen

Autokaupan kevät on alkanut kaasu pohjassa. 
Koko myynnin ja jälkimarkkinoinnin porukka 
on startannut koulutuksen, jonka tavoitteena 
on yhdessä – ei enempää eikä vähempää – 
kuin kääntää kauppa selvään nousuun.

Tällä aina vuoteen 2018 jatkuvalla matkalla 
kumppaninamme on joukko huippuasiantunti-
joita, jotka ovat pitkään tehneet yhteistyötä 
S-ryhmän autokaupan eri yksiköissä ympäri 
maan. Heiltä olemme jo nyt saaneet työkalu-
pakkiimme lukuisia kullanarvoisia keinoja, jo 
muualla hyväksi havaittuja käytäntöjä, jotka 
konkreettisesti auttavat meitä toimimaan 
entistä tuloksekkaammin eri myyntitilan-
teissa. Kiitos ennakkoluulottomasti mukaan 
lähteneelle opiskelijajoukolle. Työ on jo 
tähän mennessä haastanut ja haastaa myös 
jatkossa meidät jokaisen astumaan ulos 
omalta mukavuusalueeltamme, kokeilemaan 
ennakkoluulottomasti uutta ja oppimaan 
pois vanhoista, toimimattomista rutiineista. 
Samalla tämä on hieno tilaisuus innostua 
uudelleen omasta työstä – ja myymisestä. 
Sillä kyllähän se vaan on selvä juttu, että 
kauppa on myyjän paras palkinto. 

Tänä keväänä jos koskaan, kauppaa on ilo 
tehdä. Autokuumeisille on tarjolla mahtava 
valikoima uutuuksia, joiden kirkkaana 
kruununa loistaa maaliskuussa Geneven 
autonäyttelyssä Vuoden 2017 Autoksi 
valittu Peugeot 3008. Pienten perheautojen 
luokassa huippuhinnoilla haastaa nyt Fiat 
Tipo, Huyndain i40- ja i30 -mallistoissa on 
puolestaan tarjolla loistavia talvipaketteja – ja 
ympäristötietoinen autoilija pääsee valit-
semaan mieleisensä Ioniq hybrid -uutuuksista.

Ja yhtä varmasti kuin autokuume kevätau-
ringon myötä, tulee taas aika vaihtaa pirssin 
alle kesäpyörät. Eepeen henkilökunnan 
kannattaa saman tien kysyä rengastarjous 
Ess Autotalosta – ja jos on katsastuksen aika, 
hoituu myös se huippuedulliseen henkilöstö-
hintaan.

Juhamatti Aronen

TOP 3

S-MARKET  KORTESJÄRVI 127,7
S-MARKET KIVISTÖ 122,9
S-MARKET KAUHAJOKI KT 122,3

TOP 3

ABC PESUKATU PRISMA 252,1
ABC PRISMA NURMO 119,9
ABC ÄHTÄRI 113,6

S-ETUHUOLTO 109,6
VARAOSAT 99,9
UUDET AUTOT 99,8

TOP 3

Sarka-messuilta  
hyvä vauhti alkuvuoteen
Eepee Agrin ensimmäinen kokonainen vuosi 
omana osakeyhtiönään on alkanut positiivi-
sissa merkeissä. Koneiden ennakkokauppa on 
käynyt melko hyvin, ja Seinäjoella helmikuun 
alussa pidetyillä Sarka-messuilla käytiin asiak-
kaiden kanssa vilkkaita keskusteluja lukuisista 
uusista rakennusprojekteista. Tähtäämme 
siihen, että kaikki vuoden 2016 tunnusluvut 
ylitetään – kiitos kovaa työtä tekevälle henki-
löstölle, joka on täysillä yhdessä tavoitteemme 
takana. Pidetään yllä hyvä henki, se heijastuu 
aina myös asiakkaisiin. 

Vuoden alussa olemme satsanneet sekä 
henkilöstön koulutuksiin että asiakas-
tilaisuuksiin. Rehujen ja kasvinsuojelun 
uutuusesittelyt ovat saaneet väen liikkeelle, 
tuotannon kehittämisen keinot kiinnostavat 
aina. Viljalajikeuutuudet ovat olleet haluttuja, 
joten pientä viriä tuntuu nyt tälläkin, viime 
vuonna nihkeästi sujuneella puolella, olevan. 
Konepuolella myyntikärkeen on noussut muun 
muassa Junkkarin vuosi sitten markkinoille 
tullut uusi kylvökone. Myös kuivurien ja 
lämpökeskusten hyvä myynti näyttäisi 
jatkuvan investointitukien siivittämänä.

Valmistautuminen alkavaan kevätkauteen on 
puutarhamyymälöissä jo täydessä vauhdissa. 
Startti tapahtuu 7. huhtikuuta. Kausityönteki-
jöitä liittyy joukkoomme yli kolmekymmentä, ja 
lisäksi tarjoamme paikan monille työelämään 
tutustuville nuorille. Perehdytysten keskit-
täminen havaittiin hyväksi viime vuonna ja 
jatkamme nyt samalla systeemillä.

Hyvässä vauhdissa on valmistautuminen 
myös Seinäjoen kesäkuun suurtapahtumaan, 
Farmari 2017 -messuihin. Olemme mukana 
tapahtuman suurimmalla osastolla, jonka 
vetonaulana tulee varmasti olemaan esittele-
mämme Suomen suurin kasvinsuojeluruisku. 
Esillä on myös muita uutuuksia. Elokuussa 
vuorossa ovat nurmikone-, lannoitus- ja 
lajikeratkaisuja esittelevät Nurmi 2017 
-päivät, jotka järjestetään nyt PowerParkissa 
Alahärmässä.

Matti Vainionpää

TOP 3

Tervetuloa torille!

SOKOS HOTEL LAKEUS SEINÄJOKI  141,2
LAKEUS AAMIAISET SEINÄJOKI  139,5
BUFFA SEINÄJOKI PRISMA  114,8

Seinäjoen kauppatori sykkii ensi kesänä elämää. 
Tähän Fransmannin, Amarillon, Karman ja 
Hesburgerin rajaamaan kaupungin sydämeen 
avataan heti säiden salliessa Eepeen oma 
terassiravintola.

Torille 2016 avatun terassiravintolan liike-
toiminta siirtyy Etelä-Pohjanmaan Osuuskau-
palle kesästä 2017 alkaen. Ravintolan sijainti 
torin aurinkoisimmalla paikalla tapahtumien 
sykkeessä tekee siitä kaikkien kaupunkilaisten 
rennon kesäolohuoneen ja kohtaamispaikan. 
Ravintolan viihtyisyyttä ja palvelua kehitetään 
edelleen, monipuoliseen valikoimaan kuuluvat 
kahvilatuotteiden ohella viinit sekä paikalliset 
oluet. Ravintolan trendikkäästä katuruokatar-
jonnasta vastaa ruokapirssi Ulpu. Kesäsesonki 
tulee tuomaan torille tullessaan myös paljon 
uudenlaista toimintaa ja tapahtumia, joita 
olemme jo innokkaina suunnittelemassa. Tule 
jo kesä!

Ravintolamaailma Prisma Seinäjoen tarvitsee 
odotella uuden kahvilabulevardin avajaisia 
enimmillään vappuun. Jo huhtikuun asiakasomis-
tajapäiville pyritään saamaan valmiiksi uudistus, 
jossa Presson pullantuoksuiset houkutukset 
ulottuvat kutsumaan kauppakeskuksessa 
kulkijoita entisen Ideanallen paikalle asti. 
Samalla saadaan toinen salaattipöytä ja lisää 
kassapisteitä herkuttelijoiden ruokailuelämystä 
sujuvoittamaan.

Torin kulmalla uudistuu vauhdilla myös 
Original Sokos Hotel Vaakuna. Vuonna 1991 
valmistuneen Vaakunan uudistuksen ensim-
mäisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu 19. 
joulukuuta. Toukokuun 2017 loppuun mennessä 
valmiina on kaikkiaan 51 täydellisen muodon-
muutoksen läpikäynyttä huonetta. Hotelli 
palvelee asiakkaita normaalisti kesäsesongin 
ajan, uudistuksen kakkosvaihe aloitetaan 
elokuussa ja työn alle otetaan loput 93 
huonetta. Fransmanni, Amarillo sekä iltara-
vintola Karma palvelevat asiakkaitaan normaa-
listi koko kevään ja kesän ajan – ja vielä kaikissa 
ravintoloissa uusin ruokalistoin. Vaakunan 
uudistuksen toisessa vaiheessa toimintaan on 
tulossa välttämättömiä, pieniä katkoksia, jotta 
työt saadaan tehtyä toukokuun 2018 loppuun 
mennessä.

Juhamatti Aronen

S-RAUTA KAUHAJOKI 136,7
AGRI ILMAJOKI 120,9
AGRI KORTESJÄRVI 113,9
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Tommin palsta

Tunnetartunnat  
kuriin koulutuksella
Jokainen meistä on tunteiden tartuttaja -verkkokoulutus 
antaa eväitä työyhteisön pulmatilanteisiin.

T
yö merkitsee meille jokaiselle 
eri asioita. Yksi on kutsumus-
työssään, toinen kokee olevansa 
väärässä paikassa. Kolmas tietää 
olevansa käymässä vaan, ja nel-

jäs tasapainoilee välietapilla valmiina otta-
maan askelen kohti vaativampia työtehtä-
viä. Olemme uran eri vaiheissa.

Kuitenkin, olipa suhtautumisesi työhön 
tällä hetkellä mikä tahansa, sinulla on kes-
keinen rooli siinä, kuinka arvostat työtäsi 
ja millaiseksi työpäivä teidän tiimissänne 
muodostuu. On luonnollista, että näke-
mykset välillä kolisevat, kun intressit ovat 
erilaiset. Mutta parhaassa tapauksessa eri-
laisuudesta syntyy sopiva soppa. 

Kaikki eepeeläiset suorittavat kevään 
mittaan Jokainen meistä on tunteiden tar-
tuttaja -verkkokoulutuksen, jonka tavoit-
teena on luoda meille kaikille yhtenäinen 
ymmärrys, mitä työyhteisötaidot tarkoit-
tavat ja millainen vaikutus niillä on koko 
työyhteisön hyvinvointiin.

Aidot pulmat esiin
Työhyvinvointi ei ole vain esimiestyön 
varassa, vaan se syntyy yhteistyön kautta. 
Ristiriidat syövyttävät yhteishenkeä. Tun-
teet tarttuvat. Hyvinvoiva työyhteisö tekee 
parasta tulosta. Tiedämmehän me tämän 
kaiken, mutta vaikeampaa on elää sen mu-
kaisesti. 

Koulutuksessa analysoidaan erilaisia 
työyhteisön pulmatilanteita kuvitteel-
listen, mutta varsin todentuntuisten ta-

pausten pohjalta. Esimerkit esittelevät 
työyhteisön pomottelijan, alisuoriutujan 
ja pullonkaulan sekä tilanteita, joissa pa-
lautteen vastaanottaminen tai antaminen 
taikka vuorovaikutus ja siihen liittyvät tul-
kinnat ovat johtaneet ristiriitoihin.

Tilanteita ratkoo videolla Jamppa, joka 
muistuttaa, että työnteon tökkiminen ei 
välttämättä aina johdu henkilöstä, vaan 
kyse voi olla myös työprosessin toimi-
mattomuudesta, rikkinäisestä laitteesta tai 
puutteellisesta perehdytyksestä. Toisinaan 
pystymme ratkaisemaan pulman omalla 
toiminnallamme, toisinaan emme voi sii-
hen vaikuttaa.

Myös heikot tunnetaidot ovat syynä 
moniin työelämän ongelmiin. Vaikka tun-
teiden jättäminen täysin työpaikan oven 
ulkopuolelle on mahdotonta, työkaverilta 
on oikeus odottaa ammattimaista käytöstä. 
Tietysti aina silloin tällöin ryöpsähtää, ja 
näihin satunnaisiin tunnekuohuihin pitäi-
si vastaavasti ympäristöltä löytyä armolli-
suutta.

Eepeen toimipaikkojen esimiehet oh-
jeistavat oman väkensä käymään verkko-
koulutuksen huhtikuun loppuun mennessä. 
Verkkokurssi vie aikaa vain parikymmentä 
minuuttia ja sen voi tehdä myös kotiko-
neella.

Toivottavasti tietoisku tuo uusia oival-
luksia ja auttaa meitä voimaan paremmin 
töissä.

Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

Koulutuksesta ajatuksia kevään 
2017 kehityskeskusteluihin:
•  Mitä nykyinen työ merkitsee 

minulle?
•  Mitä kehityskohteita minulla on 

palautteen antajana?
•  Millainen vuorovaikuttaja olen 

työyhteisössämme?
•  Mitä työyhteisötaitoa haluaisin 

kehittää omassa työyhteisössäni?

Sinulla on keskeinen rooli siinä, kuinka 
arvostat työtäsi ja millaiseksi työpäivä 

teidän tiimissänne muodostuu.

Yhteistyö

A
lavudella saman katon alla työs-
kentelevät liikennemyymäläpääl-
likkö Suvi Heikkilä ja marketpääl-
likkö Jukka Matikainen tekevät 

yhteistyötä päivittäin. Reilun puolen kilo-
metrin päässä Eepee Agria vetävä market-
päällikkö Martti Mäkinen osallistuu yhtei-
siin juttuihin aina, kun se on mahdollista.

Kolmikko on yhtä mieltä siitä, että yh-
teistyötä kannattaa tehdä mahdollisimman 
monella tavalla. He tapaavat jakaa spon-
sorointikulut keskenään, suunnitelmissa 
ovat myös yhteiset mainokset.

Eepeellä on Alavudella yhteisiä tempa-
uksia, kuten esimerkiksi peukkuperjantai. 
Silloin kaikissa kolmessa yksikössä on tee-
maan liittyviä tarjouksia.

Alavuden S-marketin ja Lähi-ABC 
Alavuden välinen yhteistyö on viety niin 
pitkälle, että se liikuttaa jopa ruokaa. 

– Jos Jukalla on jotain ruokaa yllättäen 
isoja määriä, minä voin ostaa sen ja laittaa 
tarjolle ravintolaamme, Suvi havainnol-
listaa.

Yhdessä he huolehtivat myös asia-
kasviihtyvyydestä. Jos vaikka liikenne-
myymälässä on nuorison kanssa vaikeaa, 
yhteisvoimin palkattu vartija rauhoittaa 
tilanteen nopeasti.

– Asiakkaat mieltävät nämä kaksi liiket-
tä yhdeksi palvelukokonaisuudeksi, myös 
siksi meidän on hyvä toimia yhdessä. Sitä 
paitsi yhdessä toimiminen on hauskem-
paa, Jukka muistuttaa.

Myös Martti arvostaa tukea, jota lähis-
töllä työskenteleviltä kollegoilta saa tarvit-
taessa. Hän toivoo, että yhteistyö tiivistyy 
entisestään.

– Parasta yhteistyössä on se, että näihin 
kollegoihin voi aina luottaa. Tieto siitä, että 
tarvittaessa tuki ja apu ovat aina lähellä, 
merkitsee minulle tosi paljon, Suvi toteaa.

Uusia haasteita 
Markettien kanssa samassa tilassa sijait-
sevat liikennemyymälät ovat haasteiden 
edessä, kun kaupan puolella aukioloajat 
vapautuivat. Tämä vaikuttaa luonnolli-
sesti liikennemyymälöiden myyntiin. 

– Tärkeintä tietysti on, että asiakkaiden 
eurot tulevat edelleen Eepeelle. Meidän 
on nyt mietittävä, mikä on Lähi ABC mar-
ketin kohtalo, Suvi toteaa.

– Siihen tilaan sopisi joku ulkopuoli-
nen toimija, kuten esimerkiksi apteekki, 
Alko tai vastaava, Jukka lisää.

Alavus on liikepaikkana mielenkiintoi-
nen, sillä lähellä sijaitseva Tuurin kaup-

pakeskus tuo asiakasvirtaa myös Eepeelle.
– Erityisesti loma-aikana myös meillä 

Agrissa näkyy Keskisen vaikutus, Martti 
toteaa.

– Ravintolassamme kesä on myynnilli-
sesti viisinkertainen verrattuna muuhun 
aikaan. Viime kesänä työllistimme 30 ke-
sätyöntekijää, Suvi sanoo.

Kolmikko pohtii yhdessä myös mark-
kinoinnin haasteita. Martti on pannut 
merkille, että lehti-ilmoittelun rinnalla 
vaikuttavuutta lisää sosiaalinen media. 

– Monta kertaa olen törmännyt siihen, 
että asiakas kysyy jotain, mitä on mainos-
tettu Facebookissa.

Jukka tapaa käyttää uutta suosittua me-
diaa, Facebookin Alavuden puskaradiota, 
joka tavoittaa lähes 5 000 ihmistä. Siellä 
saavat yritykset ilmoitella kerran viikossa.

– Jos joitain tuotteita on tullut liikaa, 
ne on helppo saada kaupaksi puskaradion 
kautta. Ilmoittelen siitä omalla nimelläni 
kertoen, että ”osuuskauppias Matikaisella” 
on asiaa. Hyvin käy kaupaksi, hän vinkkaa.

Suvin mukaan hyvä kikka on jakaa 
ABC:n etukuponkeja S-marketin kassalla.

– Me kaikki teemme töitä Eepeelle. 
Siksi on tärkeää, ettei ole mitään turhia 
raja-aitoja, Jukka korostaa. •

Raja-aidat nurin
Eepeellä on Alavudella trio, joka on oivaltanut yhteistyön tärkeyden.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI  
KUVA TUUKKA KIVIRANTA
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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

195/65x15 255 €
205/55x16 275 €
225/45x17 319 €

huipputarjous vain 
eepeen henkilökunnalle!

Määräaikais-
katsastus Eepeeläisille

henkilökuntahintaan

25€
sis. pakokaasutestit

 (kevyt kalusto alle 3500 kg)

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

Rajoitettu erä Linglong kesärengasta edulliseen henkilökuntahintaan. 
Rengas on hinta/laatusuhteeltaan ylivoimainen, turvallinen ja 
hiljainen tuote. LingLong on yllättänyt monta ns. merkkirengasta
autolehtien testeissä ja on nousemassa premium-tuotteiden
joukkoon. S-Etuhuolto tarjoaa tämän erän vain Eepeeläisille, 
nopeat syövät hitaat!

Kyselyt ja ajanvaraukset mielellään sähköpostilla vesa.pajula@sok.fi

Saatavana tuttuun tapaan myös Nokian rengasmalliston tuotteet.

Hintaesimerkkejä, hinta sisältää 4 renkaan 
asennuksen vanteille, tasapainotuksen ja 
auton alle asennuksen:

Bonusta tietenkin koko summasta!

KATSASTUS
LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio) 

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


